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1. Sälmur. 
Um Kriſti útgaungu í Grasgardinn. 

fagið: Minnftii, ὁ maburi á minn beyb. 

PP, upp, mín {{{1 og allt mitt géb, 
upp mitt bjarta og tómur með, huqur og 
túnga hjálpi til, Herraus pínu ea minnaft vil. 

2 Sankti Pall ρον ſtyldu þá, að 
ſtkulum vér allir jorðu á, kunngjora þú fugl 

“og baprann deyd, fem Diottinn yr οἵδ᾽ 
auma leid. 

3. Qjútann Jeſüm til fálkar mér, laͤng⸗ 
aði þó ad deya bér, mig ſtyldie og lyfta 

„ab minnaft þef, mínum rota: til þatf- - 
ἰαί δ, ᾽ 

4. Fanta mig. lokſins ángrib ſter, æt - 
hvad er {{| ræft í mér; Jeſus er vals 
irn í minu ftab, offjaldan hefð eg minnſt 
á það. Ξ : 

ὅ, Säl mín! ffoðum þá fætu fórn, 
ἴσαι heſir ojá við Gud Drottinn vorn, 

9) 
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ται jórD. 

4 ὉΠ 

forbæmba aptur forlikad, fognndur er ab 
hugſa? um það. 

6. Hvad ftillir betur hjartans bol, en 
hei og Drottin8 pína og ἔυσ' δ hvad heptir 
framar hneigſti og fynd, enn Herraus Se 
blóðug mind 2 

€. Ívar fært þú betur, [αἱ πίη ἢ ſjed, 
finna Guds bjarta::8 ἅπαν = géð, {en fade 
ir gixsBunnar ΠΕ til þín, framar enn 
δέν i Jeſu pís? 
8: 5 «ΠῚ géf þinn ansa mér, οἵτέ 

[σου verdi til býrðár þér, uppteifnad, fúng: 
ið, lagt og té, ſidan adrir njöti með. 

Ð.Ablidinni míltíd loffaunginn, Las fín: 
um föður, Tefús minn, ſidaſta Evaldið, 
feint það. Vat, fúngu með bans lærifveinar. 

10. Burg Eonur fá, fem fannleifð ráð, 
fjáfur átti á himni og lád, padi fitt braub 

mið bakkargjord, Þegar bann umgẽkkſt her 

Pun famadur ert þú, mín fál! þigg 
ut af Drottni ſe hvert mál, fæðu þína og 
fókið allt, fyrir þab honum fata ἘΝ fa : 

— — 
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12. Illum þræl er þab eilíf ſmän ef 
bann fvo þiggur. Herrans lán, drombſam— 
lega: og Dreifðar ſig; Drottinn geym frä 

ſſliku mig! 
* 13. Eptir þann. ſaung, enn ekki fyrr, 
2. ὑεσέξε Jeſüs um búfsins dyr, að bans 

fiðvenju. er Pad {Eéð, til olíu : fjallsins- 
gánga τάδ, ᾿ , 

14. Qaufnaran8 venju Íær og halbt, lofa 
"þinn guð og týrfa ſkalt, Bænarlauð aldrei 
byrjud fé, burtfor af þínu heimile. 

- 16. Xfirum Reðrons breiðan bekk, blefs= 

adur pa með fveinum gétt; {á læfur nafn . 
af forta Ber, fýnir þab góðann lærbóm mét.. 

16. Yfir bor tíngar er mín leið, αὐ meb- 
an varir lífi ſkeid; undan gekk— Jeſüs/ 
eptir eg, á bann ab {τὰ tauna veg. 

17. Horfi eg nú í buga mé, Herra 
minn Sefú! eptir þér, dáfam'eg eu bæmin 
þír, Dreg eg þau gjarnan Heim tilmín. 

18. Þú viltir efti upphlaup hardt, miði 
þegar þú fánginn varſt, út í grasgardinn 
gekkſtu því, gafſt þig í manna hendur frí. * 

19. ὙΓ því læri" eg: ad: eiffa"“ ei frekt, 
1 „egið gagn mitt, fvo fríður og fpeft, þefð:vegna 

— þér er. ἕω t, þolinmæði og ged hógvært.. 
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20. Sorgandi géffftú fagba leið, færbi 
þinn huga fugl og neyða blæandi glæpa 
hljóp eg ſtig, befur þú fvittad fyrir mig. 

21. Bort líf er grasgards gárga rétt, 
grofin er öllum fyrirſett. Sy dugra leid ei 
leif þér að, lendir hún víft í fvala - ftad. 

22. Yorunar=tdrin ættu Vor, oll hér ab 
bæta lifsins ſpor, gegrum daudann með - 
gledi og lyſt, gaungum vér þá í himna vift. 
"23. Þá Sefús nú á veginum var, vid 
Poſtulana bann. ræðdi þar: benda mundi 

á þá brafun fljót; hardlega Pétur Þrætti' 
á, mót. 

24. Rreljarinn. Jeſus fyrirfjer, þá fall og 
íbrojun er búin mér, bann veit og lika læfn= 

- ng Þá, fem leyfa Eann mig forgum frá, 
25. Aldrei, kvad Pétur: ætla eg, á þér 

hueixlaſt á nokkurn veg, þó allir frá þér 
falli nú. Fullkomin var hans lofan Πί. 

26. Gú von et bæði volt og mirf; ab í 
voga freflega á holdſins ftitf, án. Guds 
náðar et allt "vort trauſt/ óftoðugt, veift 
og bjálparlauft. 
"27. Gef mér, ΟΠ ad gá ab því, ἔῃ: 
keri ber eg minn féljóð í, viðvotun Písa í 
virði eg meft, veikleika hold ſins fjör þú beſt. 

— — 

— — 
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2, Gúltur.. 

Um Kriſti kvol í Grasgardinum. 

Lagid: Fadir vor, ferd himnum ett. 

efús gekk innt grasgard þann, Gethſe— 
mane var nefndur bann; αὐ olíu þrúgum 
þad auf = nafn. bar, oliutred vétta Herrann 
Var; oleum bjálprætið allra fyrfi, af bans: 
líft þar preſsadiſt. 

2. J aldingardi fyrſt Adam bratt, opt: 
ur Jeüs það bæta Hlaut, aſdingards-eikin 

ävort gaf, eymd, ſynd og: daudi kom bar 
af; í aldingardi huüft {πὸ tréð, lífgunar 
fijófgun veita. véð. 

8. Judas þetti vel þernan ftað, þar 
hafdi hann. leingi - umbugfad, helſt wundi 
pldtð það hentugaſt, Herrann mætti þar. 
forrddaft, fvo fæftir hefdu' ab fegja af 
því, fvif hans lægju fvo hilming í. 

4, Gatan hefir og ſama Íag, fitur hann 
um mig nóft og bag, hyggjandi að aloggt 
hvat bægaft er. í hættu og fynd ab foma 
mér; en þó Í þeim {tað allra meſt, fem á: 
eg gubi ad þjóna beft. 
Seims bornin hafa lyft þá fætt, lhad 
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cg fvifræbi er. þeim kjcert, fötſpprum djof⸗ 
uls fylgjanbe, falsrädin braga-þó í hlé. 
Ká hans og: þeirra -þ:effja = ftig, Herra 
Sefú! bevara mig. 
6. Opt bafði Jeſus í þann ftað, áður 

gengið, því veit eg þad, hefir fannlega err: | 
ann minn, hugſad um pínu og dauda finn, ' 
fulltíngi8 beðið fodurinn þar, [00 fengi 

bann ftabift p'flirnar. 
τ 7, Jurta-gardur er Herrans þér, helgra 
Guds barna legftober, þegar þú gergur um 
þennann veit, þín fé til teitu Bænin beit, 
andläts þín gæt ög einnig þá, uppriſu 
daginn minnftú d. 

=“ 

8. ZLævifveinans Lauſnarinn Βίων, lét. 

fuma bíða nokkud fjær, þrjá té þó með 
fér bjarta breinn, bann girntiſt effi οὐ vera 
einn3 fála mín! þar um þenfja fÉalt, þér 
til lerdöms þab ffébi allt. 

9. Guds kriſtni er grað = garbur Íreinn, 
Guds Gonar ertú lærifveinn; fit þú hvar 
fem bann ſegir þér, ſonn hlýðni beſta ofur 
et, til froíðin8 ef bann þig allar þar, tom ᾿ 
þú gladvcer án moglunar. 

10. Freiftíng þúng ef þig fellur á. ford: 

aflú einn ab vera þá;, gudhræœddra fe:(Eap 

ha 

— — 

A ον 

——— 



ið ln 

VR 

Sa mar⸗ 9 

girnftú meft, φέξα þeit jafran radin beſt, 
huagun er máni monnum ab, miffun Guds 
Vefir fvo liſſtikkad. : 
Hl. - $jattanlega: varð  barmþrúnginn, 
Zerrann Befús í Þetta ſinn, holdið. fEalf 

við þáð feifna fár, flutu. Í vatni. augun 
klär, ſagdi grátandi; fá mín et; 8 allt 

Í daudann brigg í mér. 

12., $attnæt ftein = fnati frá þeim. fét, 
féll ſtrax til jarðar. Drottinn vor, flatur 

- fitt blefsað andlit. á; ógnarleg ἔδοί bann 
meddi þá; hjartað bardiſt í bijófti hel 
bæbi var líf og fálin þreytt. 

13. Gamvitffan mig nú fjálfan flær, fje 
eg það gjorla Jeſü Fjær! mín fynd, mín - 
fynt, bún þjávi þig, Þetta allt leidſtü fyrir 
min, avi! hvad þef“ eg aumur. þræll, autið 
þér medu, Drotti:n fæll! 

14. ér vittift fvo' fem min thiðgjorb, 
fé meiri að þýngb, enn himin og jord því 
Sefúð þad Fodurſins ordid er, fem allt med 

ἀρ um fropti ber, flatur blaut þó að falla 
þar, þá fyrir mig bor bann fyndirnar. 

15. Hjartans gleti og huggun ttauſt hér 
gefſt þér. fál mín! efalauft, það gjald fyrir: 
mína miðgjorb; er meira verðt enn himin og; 



10 φα[δίῃ 

jord, hans (στα, ſtjälfti og bjartanð pín, hjá ᾽ 
Gudi er eilíf fvittan mín. 

16. Fram þegar Jefús fallinn var, feg⸗ Ὁ 
urſtu bæn bann gjari þar: abba, faðir, - 
áftEjæri minn! af mér ta þennann Ealeit: 
inn, þó fvo fetn belft þú fjálfur vilt, ſagdi 
Jeſus, með gedid ſtillt. } 

17, Urredin beft et autmjúft ged, ángrab | 

1 

ὶ 

- 

bjarta. og bænin með, hvenær fem Eémur 
bormuirg ab, hugſa þú, fál mín! vel um 
þab, óþoinmæbi og moglan þver, meiri - 

„teföfngar ablar fér. 

18. Dbljúgur ſtaltu aldrei neitt, ttheimta 
hyvad þú girniſt veitt, til ho dſins muna hent: 

uat þér, bugfa jafnan: αὖ Drottinn fjer, hvað 
líf! og ſäl til lið8 er nú, lángtum betur 
enn fjálfur þú. 

19. Eias lífaminn og fálin Íé, fannaub: 
mjúfleg í bæninne, - álítur ΟΦ ottinn innra 
bitt, ei ab fíður {fal holdið þitt, fyrit Gud 
meb bygdun gänga fram, gjordi {vo ford⸗ 
um Abroham— 

20. Seli, þín grát'eg gras-gards þín, 
gleður orpjida fálu. mín, þitt bjartan8 dný: 

ur hjartað mitt, frá hligd og mætu gjordi 
— 



δ: ἃ öl 

Saman ἘΠ 

Evitt; því τὰ mins bjattang hjartapel, heid⸗ 
τὰ Þig, minn Immanuel! 

ð. Θ álmur, 

Um Zerrans Kriſts  bauða = fttíð, 

Med fama Tag. 

E vil eg, fál mín! uppí ný, þjá tafa 
dá máli því: uppftóð Sefús, þó þreyttur 
fé, Þrisvarfinnum frá bæninne, lætifvein: 

arnir fvífu faft, Síncti Pétur því ávítaft. 
ΟΣ Til og frá géðt bann Þrisvar þó, 
ar féftft ei minnfta hvíld né tó; unban= 

Ὁ fæti því effétt fann, allſtadar Drottins redi 
brann, gégnum hold, æðar, blóð og bein, 
blofði gublegrar heiptar {Eein, 

οἰ 8. Himna = jofid var honum byrgt, hellt 
því af nótt var ordid mirft, dſtving hugg⸗ 
un. enga: fanns „allir fosfu um tíma. þann; 
jordin var þo um hæg eins; engin fekkſt 
δὲς tif Feſsa meins 

J beſsum ſpeigli bad ſie eg, beim 
* * ottinn er reidur mjog, hverki verd⸗ 
ἀν til huggunar, himin, ljös, jord né. fEépn= 
urnar; án Guds nädar er allt um kring, 
eymd, mæða, kvol og fordeeming 
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5. Framar fjeft her hvad farleg fé, fors 
bæmbra fvol í helvite; frá einni plágu: til: 
annotar, Í ytſtu myrkrum þeir ráfa þars ól - 

hyvad fyndin, afffapleg er; allt þetta færir 
A með fér. 
6. J þriðja máta af þefðu fjeft, pad 

fætbú, fál mín ! allra beſt, Guds teiti eld 
og eitift fór, ütſlokktu og lægbu Herrans 
τάν, allt honum því til: ama vat; [00 allt. 
berbi þér til huggunar. 

7. Hrigdar- ſporin þín, Herra minn! ἐς 
bimnarífi mig leita inn; Í. nætur mifrum 
lí neyð á þér, nábar- og týrrarljóð gafſt 
mér; vinir þér enga: veittu Ποῦ, ἴσο vin⸗ 

ſkap fengt eg vid ſannann Gud. 

8. Þar Eom lokſins á þeirti tíð, Þreytti 
Hefús við daudann ſtrid. Andleit mitt bæbi 
og Bana -fótt, bleſsadiſt mér þá ſomu nótt; 
Baubinn tapaði, Drottinn vann, býrdlegann: 

ſigur gaf mét bann: 
9. Agekk [00 daudans ab!ib rikt, ekkert 
Þæmi md finna ſlikt: allur likami Lauſn⸗ 
arans laugadiſt þá í blóði bans, fá dreira⸗ 
fotitinn. dundi á jarð, Drottins pina því 
— I borð. 

3 Adams broti. var söfn sjotb, 

— —— 
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bolvun leiddi þad yfir jord; Jeſu blóð hér 
til jarðar bné, jordin aptur fvo bleſsud fé, 
dvortur, Qóti og albin Elár, oſs verði αὖ 
nofum jó þvert ár. 

11, Särkalda baubans {veita - bað, um 
ſidir bä mér kémur ab; ſärheiti dreira— 
foeiti þinn, ſefi og myki, Jeſü minn! äin—⸗ 
giftar Íveita eilift bäl, aldrei lát {πενία 
mína fá!! 

12. Mér οὐ fvo kvol þín minnileg, á 
morgni hverjum þá uppftend eg, fyrft eg." 
ftíg niður fæti ci jord, fæti! eg þér bjart: 

ans þaffargjard, blóð-fveitinn þinn eg bib 
„mér fé, blefðan og vernd á jordunne. 

13. Hormung þá færir huga minn, hef 
eg mig ftrar Í grað<gard þinn, dropana 
tíni" eg dreira “βύ δ, Drottinn !, í ſjödinn 
bjarta mins, það gjalb alleina gyldir meſt, 
þjá Gudi fyrir mín afbrot veft. 

14. Upphaf oll mefta oͤfognuds, álag: 
un ffraung. og reidi Guds, bætt er, frid— 
ſtillt og forlikad, ᾿ φανίείπα. lét τός lynda 
þad, Gonutinn Bar bang bræti frí, borg⸗ 
abift þrællinn út med því. 
15 Þefs meir, fem pínan þreyngdi að, 
því innilegar Jefús bað, heilagur Ængill 
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himnum frá, verra finn kom að ſtyrkja 
þí. Ein hefir þú θέν einn lærbóin, yrka 

og lær hann, fál mín fróm! 
16. Ef bér verður, fem opt Fann 66; 

undanbráttur á þjá pinne, bið, ſtyn, anbvarpa 
æ-því meir, fem aukaſt vija harmar þeir; 
fóður:egt hiarta hefir Guð, við hvern, fem 
líður kroſs og naud. 

17. Gjá þú ad Engill fendur vat, Eyni 
Guds hér tilbugsunar, þeir góðu „andar * 
eru 08 nær, alla tíma þá bibjum vær; 
helſt þá lifs enda fair ab, ,30 zari tæmi 
ſhnir þat. 

18. Seicm, lof, bú d á himni og ἰουδν 
bjartanleg dftar þaffargjord, Drottinn Jeſü!“ 
þér fætaft fé, fúngin af alt kriſtninni, fyr= 

„ir ſtridid pig þjávi frætt, þad er vort 
frelſi æfinlegt, 

4 Ὁ álmur. 
Samtal Kriſti við Leriſveinana. 

agib : Einn Gub Skapari allta fá. 

Pðatura Bjarti. Kxiſtur Þrjá, í kvolinni 
᾿ {ἐν að vera hjá, bauð þeinr vakið og bið: 

jid viſt, brädleg freiftni fvo grandi fíft. 
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2. Strax ſem Befús um ftein {παν næt, 
ſte fram leingra (befs gætum væt), allir 

fofnudu fætt með tó, fjálfur Zerrann einn 
vakti þó. 

3. Adur Var ſpoddan um þig fpáb, ci⸗ 
ſett framkom nú Herrans ráð, þú hlautſt 
Guds reidi⸗prügu einn, þreyttur. ab troba, 
Jeſüs þreinn! 

4. Gf eg ſtal efti jofa? í fynd, fvo et 
náttúran veif og blind, um ein = [πανὶ 
máttú eitt mér þú,  albrei, minn Jeſu! 
vifja frá. 

5. Natur hvíltin mín náttútlia, nóg 
er mér trygga, þí beit eg þig, hjá mér vafa 
til bjá'præbið, hvert kvold vil eg. mét 
ófta þefé. 

6. Þrifvar Sefús til þeirta fót, þó. að 
bann mæðdi pína ftór; bann bað Pétur 

með btiggti lund, hjá fér vaða um eina 
ſtund. 

7. En hann ſofnadi æ því meir, ei 
heldur vifsu fjálfir þeir, bvgtju fogtudu 
bonum þá. Herrans pínu mjog jól 
pad á. 

8. Mig efir ljúft Qaufnarínn, í leidt 
inn i πάσαν gras „garði finn, vakandi 
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ſpo eg veri θέν, vitni ſtirvin mín um 
þad ber. 

9. Ungdöms Bernffan,. fem vonlegt var, 
vildi mig ofmjog fvæfa þar; foreldra birt: 
íng högverlig, hans vegna fom og vafti 
mia. 

10. Aldurinn þá mér oblatift, äfell 
gjalifis ſpefſinn meft; kéennimenn Drott— 
ing. komu prcitt, Eellutu: mig að. vakna 
brátt. 

11. Fullvaxinn gleymffu - forfninn fár, 
" fófti n.ig beim og vard mjog dár, tymm:. 

an heims etffu bvóft ab meb, bayurt vard: 
mitt til bænar gét. 

12. þí fom Guts arða þræring brein, 
í bjarta mitt inn fá ljóminn ſtein, en Í 
beimffunni' ἴσο eg σαί, fjalban mig neitt 
ad ſliku gaf:. 

13. Rítlega var mín fiblſkan blind, 
forlát. mér, Jeſü! pefða fynd, hvar með 
að jóf eg bormúng þér, en hefnd og refs⸗ 
íng fjálfum mér. 

14. Qúttú þó aldrei leidaſt þéf, ljúft 
Jeſuü! ad benta mér, bugfi til mín þitt 
bjarta mildt, hirtú: mig lífa, fem þú: vilt: 

— —— 

τῳ — 
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15. Bil eg nú hjartanð feginn fá, Frels— 
ari minn! αὐ vaka þér þjá, andinn til veiði 
er í ſtad, ofmjog holdid forhindrar það. 

16. Jeſus unsti með ljufri lund, fæti 
fbeinunum ad. hvíla um ſtund; þvi bann 
vorkennti þeim og mér, þad eitt mín bleſe 
ud huggan er. 
17. Sidaſt allta þá bann bar, 

ſvikara lið fyrir bendi var, bauð þeim: 

- valið og. biðjið beft, burt en nú værðar 
tíðin melt. 

18. Gvoðban dminning, fíla. mín" fann= 
lega ffylbi ná til.þín, fro. þin. ei ſtadi 
fvefninn vær, fvifatinn er þé efti fjær. 

19. Daudinn forræður fjorid þó, fyrr 
enn vardi, því margur do; barn er Í nánd 
þó fjáift ſiſt, ſerhyvern bag er hans áþlaup 
víft. 

20. Bautinn þá mætir bapur þér, bóm: 
inn befir bann eptir fér, anbífotinn bítur 

- búinn þar, í bálið vilt traga ſälirnar. 

21. Gjá þú vel til, ab ſpoddan hér, fof: 
andi komi effi að þér, í breinni ydrun þú 
hvern δια vog, herffrúða Drottins á þig tat. 

22. Bænin má álttei breta þig, búin 
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et freiſting Ýmiðleg; þá lif og fél er luid 
og þjáð, lykill er Hún ad Drottins náð. 

„23. Andvana {{{ til einfið neytt, er. að 
fiðn, heyrn og máli fneytt; fvo er án bæn: 
ar fálin fnaud, fjónlauð, kold, bauf og rétt 

ſteindaud. 

24. Vaktu, minn Jeſu! vaktu í mér, 

vafa láttú mig eins i þér, ſälin vafi þá 
fofnar líf, fé hún. ætin í þinni. hlif! 

ὅ, Salmur— 
„Um Sydinganna Eomu í grasgardinn. 

Lagid: Heidrum vér Gub af hugð? og fál, 

Sn Sefús Það mæla var, mann: 

fjöldi Eom í-garðinn þar, Júdas, fá Zerra 
ſinn forred, fveinar Preftanna og friðs: 

fólB með, fEtiðbyttur báru, blis og fverð; 
búnir mjog út í þefða feb, um þad eg 
framar þenfja verd. 

"2. Meiður það opt þá varir minnft, vo⸗— 
veifleg hætta búin finnſt, ein nótt er ei. til 
enda hvgg, ab því « fvolein, fól mín! 
bygg, hvað helſt, ſem fann ad koma' yppd, 

Í in nn 
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kjöss Jeſüm þér αὖ vera δ], fé fing engin 
þig ſtadar þá. 

8. Æn Judas hafdi áður fagt, audkenni 
þeim og foo við lagt: hvern eg Eyfsi, 

bandtatið hann bandlið með gætni og 

bindið bann. Baraftú. fél mín! [οἱ δ og 
prett, þó fýnaft megi, í hylming ſett, Diott⸗ 
inn aug'jóft það bæmir tétt. 

4. En Sefús áður allt fornam, hvad 
átti við bant að Eoma fram, þó αὐδῇ 
bann fjálfur þeim á mót, þanninn: tæðði 
með Fjærleits bót: að hverjum leitið hing⸗ 

að þér! hopur illmennis þanninn tér: Des: a 
úm nadverſka nefnum vér. 

5. eg er bann! fagdi ἘΠ: þí Súðas 
fjálfur ſtod flokknum hjá; ablugt var 
Drottins orðið það, allir til jarðar féllu 
í ſtad. Hvad bans vini hretdi meſt, 
Buggar nú mína fálu beſt, í alli neyð 
það auglýfrft. 

6. Þá-eg fell edur — hæiflur 
Drottinn. vill reibaft mér, þá ſegir Jeſus: 
eg eim ann, fem endurleyſti þann fynd: 
ávann, med mínu blóði og δε 1 pín, 
bræði, faðir fjær! ftillú þíns efluſt er 
það afjofun mn. 
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7. Djofull fynd. og famvitffan ill, fálu 
míra þá fveja vill, ei:8 ſegir Jeſüs: eg 
er bann, fem afmá: þína misgjord vorn, 
tífa - fem „vindur léttfær ſth, tengt feyfir 
burt, og fjáft ei því; á mig tú þú, {vo 
ertü frí. 
8. Þegar mig færir fátt eba kvol, forg= 
Ieg fátæft og beimfin8 bol, jeg veit: þíí feg= * 
ir: jeg er þunn, Jeſuüs, fem læfna vill og 
Fann, dub'egd á himnum áttú víft, eymd 
þín og brigd í glebi ſniſt, beiminn fig: αὐ 
eg, hreædſtü fíft. — 

Ð. Adauda-ſtund og dömſins tíð, Diott— 
inn“ bad {Éal mín huggun blid, ord þitt ev 
fama: eg er barn, feminn þig leiti í himna— 
tann, þjón minn [01 vera þar eg er; þol 
hefir þú, Jeſus! lofad n.ér, gladur eg þá 
í fiiði fer. 

„10. Jeg fegi á móti: jeg er bann, Sif, 
= fem þér af, bjarta ann. orð þitt Íát vera 

ein8 við mig, e'ffa eg, fegðú, lífa þig, ei 
líft pad fomtal offar fé, uyppbyrjad hér á 
jordunne, Ymen, eg bid fvo ſtuli {tól 

ὃ Gálm 
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6. Sälmur. 
Um JDüdaſar koſs og Kriſts faͤngelſi. 

Lagid: Einn Herta eg beſt ætti. 

relſarinn hvergi flýti, fjandmenn þí 
Íáu fenn, Óerrann beið þeirta þinn þýbi, 
þeim leyfoi á fætur enn, hvern belft Þeir 
bugfi' að finna, bann fppr, (fem Íjóft eg 
gét), jafnt fem fyrr, Júdar inna: Jeſüm 
af Nazareth. ᾿ ; 

2. Æg em bann, aptur fagði, annad 
finn efús hátt. Rærifveinunum lagði, 

{ífnar ord þetta bráðt: ef min yður Lyft: 
ir Leita, þí látið þefsa frí. Búinn var 
bann að beita, bjálpræðis ordi því, 

3. Hér af má heyra' og ftilja, Herrans 
vors Fefú maft, efi "gat án hans vilja, á - 
hann neinn hendur logt. Vid mig þó bat- 
τί hreifi, heiptar e menn íllyjarnir, enginn Eina 
utan bannu leyfi, eitt ſterda hír á mér. 

4. Fodurnum hjarta blýdinn, hann gafft, 
á þeirra vald, fál mín! því fért ökvidin, 
fjá þitt óblýbnið gjald, viljugur υἱοῦ 
bann bæta, víft er þín ſtylda aubfjen, 
ál og. quðfveipni mæta, áttú að leggja 
ígén. - 
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ὅ. Júdas fljott ſem kunni, kyſs⸗ 

andi Jefum nú, mælti flaͤrdum munni : 

Víeiftari! fæll vert þú! $ervann hógværð: 
at tífur, hann ſagdi: þú, minn vin! með 
Fofsi Son mannfins fvifur! - Gift smun 
því hefndin lin. | 

6. Evu munn⸗eplid eina, aumlega ginnti 
um finn, fold. ἕο δ. því fé ab reyna, 
Frelſari! munnur þinns blid mœlum djofuls 
bægbtu, fvo blekkiſt eg efti! af þeim, heims 
þreffi lífa lægtu, líf mitt og æru geym. 

7. Audſjen eru augum þínum, oll vél 
„og leunwik hér, δ itt þeim úr uga mínum, 
hreint ſtapa géð í mér, vittftú wig vin 
þinn Ella verða lát raun þar á, holds 
beſt og Þræni alla, hindra og τοῦ mer 
frä. 

8. J bættu og báffa mifian, hefir mig 
Satan leitt; ὁ hvad opt eg verd ſpikinn! 
ei gét eg já því ſreidt. Son mannſins 
fvifum mætti, fonn'ega uppá þab, fvifanna 

- háftinn bætti, bjá mér ei fínndi ſtad. 

9. Munnur þínn (ab eg meina), mínnift 
við Jeſüm bert, þá hold og bi gn hans hreina, 
bér fær þr, [ΑἹ mín! fnett. J Guds nafni 
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ad þér gádú, οὐ. bonum ei. koſs með 
vél; í trú og yðrun þig tjáðu, tilbú þitt 
hjarta vel. 

10. Paͤngad Þegat að fundu, þurfti 
illtæðis lið, ljúfafta lamb Guðs bundu; 
lokid var ollum frið, hardſnünum teipum 
reirdu, tánglætið mins Bann galdt, Drott- 
inn í bróma keirdu, dofnadi holdið 
allt. 

11. Jüdar Þig, Jeſu!“ ſtrengdu, jeg 
gaf þat efni til, fynbir mínar þér þreyngðu, 
peſs nú eg ydraſt víl, glæpa <bond af 
mér greit ir, og géf mér frefið þitt, ant: 
legum dofa eptir, fem áféll hjartað mitt." 

12. Guds Son var gripinn hondum, 
géfinn ſvo irdi" eg frú, hann reirdiſt horde 
um bondum, blaut eg miftun af því, fjot⸗ 
ur þúrg og fángélfi, freft lá, minn Herra! 
á þér, daudans og djofuls helſi, buttu 
því (auð af mér. í 

13. Bið. eg þín Bóndi hordu, vinbi 
nú -bvern minn lið, frá ollð - Eins glæpa 
giotdum, og goldum heimſins ſid, laus 
og liðugur andi, lifs medan“ tvelit eg 

- bér, þér fé jafnan A) þefa bón 
veitt mér. 
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1. Gálmur. 
Um vorn Sancti Péturs, og. Yfial: - 

chuſar eprafir. 
fagið: Gjæbífu Guds vér prílum. 

ἫΝ οὐ fnavans lætifveinar, þá litu atburð 
Þann, og Düda atbafnit einar, allir fenn 
fpurðu bann: egum vér οι að ſla, óvina 

{veit med fverði? fvo δέν ei þýngra veiði. 
Gál min! hér gjór ad gá. 

2. (ἢ þú áforma viltir, eitthvað, fem 
vandi er á, þarflag τάδ bygoja ſtyldir, og 
Þig vel fytir fjá, af því optlega ſter, fá, 
fem er enn Í ráðum, einn mætir ſkada bráð=- 

um, fint þá αὖ ydraſt er. 
3. En með því mannleg vitfta, í í mörgu 

— mdit ſtamt, á allt Fann efti αὖ gitfta, fem 
Ε: er þó vandafamt; koſt þann Hinn. befta 
- #jóð; Gudg orð fær fónt.og fannab, hvad 

fé þér leyft eba bannað, þad ſtal þitt leið: 
á otljós. =: 

4, Þétut með fvellu finni, fverð úr Πίδε- 
un. dró, bang trúið eg bræbin binni, og 
beint í floEEinn 6, Malchus blaut δέν af 
tjón, bann miífti bið bægta eyra, hoggid 

„töf effi meira, þefsi var Biſtups þjón. - 

-- 

ἀρ ts 
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8. Gíl mí! lærum. og. fjáum, 
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=, >. Laufnatinn ljót nam fvará, læti: 
| fveinumum fyrft: látið þefsa framfara, 
| eEaft að finni lyft, Þétti fvo fagði nú: 
„ Ívétðs dauda fá fEal fekur, fem ſperd án 
leyfis tekur, (verð flíðta, Símon δύ} 

6. einar þú Fadirinn mildi, mundi 
ei ſenda hér, ef eg þefs ófta vildi, Ængla 
til fylgðar mér, fleiri enn tólf fylEíngar? 

εἰ Eða mun {Eildt eg efti, áftenEtann kaleik 
drekki, fem mér þó fettur var ? 

4. Svo mun uppfyllaft .ega, hvað et í 
Kitníng tjáð, og fíðan  fannaft mega, 
'bvad fjeft fyrir laungu fpáð.  Gvo ept⸗ 
ir ſermon þann; eyra þjónfins áhrærti, 
fem áður Pétur ſerdi, Tæfnadi að heilu 
Hann, 

„með 
ſannri hjartans lyft, toe:nflag8 fverbé glaggt 
við gáun, gteina ſkal þar um fyrſt: ſverd 
Drottins Dómarinn ber, {verb egin befabar 
annað, fem. ollum verður bannað; það kenn⸗ 
ir Kriſtur hér. ς 
9. Bin eg: δέν gloggt adojeetir, góð 
Balsfjórn heid ur ig! ſak aufin fíft þú græt 
lt, né fjálfa meitir þig; vird fveið Guds 
᾿ — (2). 

ε΄ - 
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vanblætið, blod {faltú því „ei banna, burt: - 
ſnid þú grein -Alaftanna; merk  bæmi 
Móifis ! 

10. Pitt fverb, fem > þitt er egid, fyrir 
þína egin ff, ffal ef úr ſteidum dregid, 
ſtir eru þar til rof, Jeſüß það bannat Á 
bert, honum er ſtylot þú blývir, hógvær 
umberir, lidir, þab móti þér er gért. 

11. Kæn ei gud fínum retti, því teifn= | 
aft hefndin hans, Baltftjórn til verndar 
ſetti, vida um bygdir lands, ellegar ad því 
gd: ſverd Drottins, fem her fann 

lega á þér hefniſt, tjón þitt tvgfalb= 1 

afi þá. Ἔ 
12. Malfuð, fem mifti eyra, merkir þá ; 

alla frí, fem orð Guts effi þeyta, ega þó 

koſt á því, heyrn er þeim bægti flió, vinſt⸗ 
ti hluſt heilli Ὁ δα, háð og ſpelni marg: 

᾿ falba, nég géta numib þó. 
13. Skaka-mirk mátti Falla, Malkus 

hét fengi rétt; á Guds óvini alla, einfémi {. 
flift er fett, ord „þang ei afta her; jeg bid 
og jafnan ſegi: Sefú minn! láttu εἰμί, það * 
merki fjáft á mér! ἢ 

14. En finnur þú hér framar, Fresa⸗ J 
ang tæmi beſt: bötmiíngar hæftilamað á 4. 

- 

. 
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honum laäu meſt, ſitt trauſt þó ſetti þann, á 
Guds Fodurs gætffu rífa, gjor þú þab ſäl 

mín lifa. ef kroſs þig benda kann. 
1. Kvol fina Jeſus allar: faleif á- 

ffenftann fér. Kroſs þimí og .eymbir, all: 
ar, eins máttú nefna bér; því Drottinn 
drakk þér til, fyrir þig þá bann pindiſt, 
ἴσο þú, mín fál! „ei tíntift, gjór hornum 

- gjarnan ΠΕ. 
16. Þú mátt þig þar við bugga, hann 

τ þeffir veifeiE manns, um þarftu eff ab 
ugga, ádryffju ffamtinn hang, vel þín van: 

' dvæti ſjer; hid fúrafta drakk þann fjálf 
ut, fætari" og minni end hálfur, {ξένας er 
ſtenktur þér. 
"17. Heipt mína? og hefnbdar næmi, δὲ: 
ir þú, Jeſü! bætt, mér gafft manngæbffu 

- dæmi, þá Malfum feffftú græbt; eg þarf 
og einnig við, eyrab mitt laknad irdi, (00, 

ord þitt beyri og virdi. Pÿdlega þejð 
eg bið! 

18. Qjálpa mér, Herra fælir ad halba 
frofg bifar minn, [00 mig ei undan mæli, 

né mogli um vilja þinn. Eg bid almætti . 
„Þitt. vorkenni minni veifi, ef verda Fann * 
eg ſteiki, hreſtü þá hjartad mitt! - 

(2') 
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8. Gálmut. 

Þtéðifun Kriſti fyrir Gydingum 
tagib: Θά frjálg vib logmál fæbbur er. 

aladi Jeſüs tíma þann, til við óvini 
fine fem Eonmit vóru að bendla: bann: ὦ 

berum þí Eínníng fína, 

2. Sem til illvirEja eruð þét, útgengnir 
mig að fánga; áður gat enginn meinað 
mét, Í mufterinu' að gínga. 
ὃ, Daglega befi' eg fýnt og fagt, fann: 

* 

leikſins kenniug meta; enginn gat hendur 
á mig Íagt; ættuð nú. þefð að gjæta. 

4, Æfir ftendur nú yðar tíð, uppfyllt 
ſpo ritning verdi, mirkranna geyſar mabt⸗ 

in ſtrid. Mala ſpo Jeſüs gérti. 

ὦ. Ljúflyndi bleſs τὺ Lauſnarans, littü þér, 
ſal mín ἕατα! fá vill ei dauda ſyndugs 
moanns, fvóbban máttú nú læra. 

4. Jeſus þeim fýndi „í fannri raun, {ál 
ar=beill, náð og frelfi, Guds Evni Judar 
— í laun, grimd, hatur og fängelſi— 

Furda því, ſal mín! engin ev, ei falt 
* dan týna, þó. vergldin launi vondu 
"þér, velgjord mjog litla þína. 

— — 
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8. Gydinga demi ſtynja falt, fil þig 
vid o yod ſlika, pakkleti fyrir godgjord gjaldt, 

Gudi og mönnum lifa. 
9. Jeg læt mér þefðu jafnframt fagt, 

 Sefú! þr. ortum þínum, enginn gat bend- 
„ut á Þig lagt, að eginn vilja fínum. 

10. Þann tafmarfaba timans punkt, til⸗ 
ſetti Faðirinn mildi, rær þab ánaudar οἷξ 

ið þúngt, vfir þig ganga ſtyldi. 

11. Ei:5 upphaf {{{π᾿ og enbíng með, 
allrar hormungar „minnar, Fadir bin. neffr', 
er fyriſjed, í fotfjón  miffunar þinnar. 

12. -Þefði nú tíminn yðar er, Óvirum 
Jeſüs fagbi3 Herrans eg þetta máltaf 
tér, Í minni og bjarta * lagði. 

13. Nú ſtendur yfir náðar « tíð, naud— 
fyr er þejð. eg gætti, líður mig Drott⸗ 
ins bidlund blíð, brot mín fvo fvittuft 
mætti. 

14, Ef eg þá tíð, fem Guð mé gaf, 
gálauð forlóma πανὶ, Drottins tími þá 
tefur αἱ, tvimelin οἵ í bræði. 
1. því lengur, fem bang biblund. blíð, 

bebib forgefins hefur, beſs barðari nun 
heiptin ſtrid, hefndar þá Drottinn refur. 

% 
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16. Guds vegna αὖ þér gæt, min fál! 
glæpum ei lengur ſafna, gjorum ydrun, því 
meir enn mál, mun vera fynd að hafna. 

17:38 búg við ſtulum ſtipta um fljótt, | 
ΤΕ: fynd d flótta vefin ; þverr veit nema 
fé nú f mótt, nadin í burtu tekin? 

18. Talar Hefð um mirfra maft, merk— 
ið þad Valdſtjörnendur! ydur ſkal nú í 
eyra ſagt: umdæmið heims tæpt ſtendur. 

1Ð. Rjófið mirfrin hurt leiðir frí; med 
ljóma birtu. fínnar, varaft ad {fýla {álfum 
því, í ſtugga maftar þinnar. 

20. Minnftú ab mirfra matin þver, þá 
mirkur daudans {falt Fanna, Í ytſtu mirfr= - 
um engin ſjer, adgreining hofdingjanna. 

21. WMirfri léttari er maktin þín, minſt 
beſs fyrir þinn.  bauda, þá Drottins hä⸗— 
tignat dyrdin tín,“ Íún bæmir eins τίξα 
og Ínauða. 

SR Fyrſt makt heims er vid miður 
líft, mín ſal! balbt þér í ſtilli, varaſtu 
þig αὖ reiða rikt, á títið- ΠΝ hylli. 
23. „Drottinn Jeſü! þú lifſins ljös, 
lýftú valdſtjornar = monnum, fvo þeir, fem 
γαάδα Yfir oſs, ebliſt ab —— δῖε. 
um. 
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24. Jeſu! þín kalda kvala-ſtund, kvala—⸗ 
tid af mér ſvipti, Guds barna gafſt mér 
gledi fund, góð vóru þau umffipti. 

25. Mirkranna preyngdi maftia þér, 
mig fvo leyftir úr vanda; fvalanna ytſtu 
mitfur mér, meiga því albrei granda. 

v 

9; Gálmur. 
Um flótta Zævtifveinanna, 

Lagid;: Jeſü Kriſti! þig Kalla? eg á, - 

ta: lærifveinarnir fáu þat, finn Serra 
gripinn bandum, og bann af fólBi verſtu 

Vat, vegdarlauſt reirdur bandum, allir 

fenn bonum flýðu frá, forlétu. Drottinn 

þreinann, í haffa einann. (Ὁ fvostan 
ftulum vid, fál mín! gá, fjáum hér Ταῖς 

dom beinann. 

ἢ 
2. An Drottin8 ráða οὐ adſtod manns, 

í engu  minnfta gyldi, fínýtt  veynilt "opt 
fylgið bang. er frefaft hjálpa ſtyldi; hverr 

einn vill: forða fjálfum fér, ef fýnift häſti 
búinn, að benti fnúinn, far því varlega“ ab 
fallvolt er, frænba og vina trúin. 
8. HF fama máta ſſjer þú hér, fál mín! 
i Íþpeigti einum, að hriggilegar ſe þáttab 
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þér, enn Herrans Lærifveinum, beir hofdu 
leyfi Lauſnarans, lífi að forda fínu, frá 
ſärri pínu, naudugir miftu návift bang; nú 
gæt ad rädi þínu. S 

4. Ývad opt, Sefú! þér flúdi eg frá, 
freft á mót vilja þínum, þá glæpa veginn 
géff eg dá, girndum fylgjandi mínum? for— 
ſkuldad bafti! eg fyrir. það, flóttamabur αὖ 
beita, til heljar teita, en þú virðtift mér 
aumum ab, aptut Í miffun leita. 

5. Einn varftú, Jeſu! eptir því, í d- 
vina látinn hondum, einn (00 eg væri: 
aldrei í, eymd og freiſtingum vondum, 
allir forletu einann βίᾳ, allt fvo mig 
huga ynni, í minntaun mirni. Eg bin: 
Drottinn! lát efEi mig, einfaman nokkru 
finni. . 

6. Zeætifvein, fál mín! .fjáðu þann, 
> „fem Sefú eptirfylgdi, raͤnglaͤt ungmenni, 
vætu bann, τότε naðinn við þau ſtildi. 
Berfnoggur flótti betri er, enn bræðra: 
lag Óréttinba, vid ſelſtkap fynda, dvinn: 
íng - lát þíg engann: hér, í þeirta flotti 
binda. R 

7. Burt þaðan Sefúm færði fljótt, 
floftur illreedis manna. Aamb Guðs fat: 
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lauft, þá leid .ab nótt, leiddu þeir til koal— 
anna, miffunailau8 jú meðferð bráð, mér 

virdiſt, eptir vonum, í nátt = mirfrunum, 
þeir hafa bæti hrakt og hrjáð, hrundid og 
þjafað honum. - 

8. J daudans miifium eg tæmtur 
þræll, -bragaft átti til pínu, en þú tófft, 
Sefú Eon Gud fæll! ſaklaus vid fraffi 
mínu, Þannig tilbjoſtü líffin8 leid, ljöm— 
andi fálu minni, þó líf bér linni, and— 
läts fvolum og faldri neyð, kvidi eg því 
engu fínni. 
9. Hroktu því {vo og brjátu þin, Herra 
minn! ill ſkku þjóðir, ab ér mí bæri á þond= 
um mia, beilagir englar góðir, mæbufgm 

urðu mirkrin þér, mæta létu þig hordu, 

og hindrun gjörðu, Guds býrdar = [168 fvo 
lýfi mér, á lifandi manna jörðu. ΄ 

10. Kvalafor, Jeſu! þefgi þín, fem 
þá οὐ. einufinni, veri froptur og: 
verndin mín, fvo. veginn lifſins eg fínni ! 
tit. efti bjoful braga mig, í bofinleif ' 

- bolbfinð blinda, til feta og ſynda; eg bid af 
áft og alúd þig: äkefd hans but ab hrinda. 

10 Sím 
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„10, Salmur. 
Um fyrſta ranſak fyrir Baipba. 

Lagid Guds Son kallat: komid til mín. 

il Zannas húfa Zerrann Kriſt, hard⸗ 
raͤdir Juüdar leiddu fyrſt, beiſt frá eg band 
bann færi, honum ſtrax þaban viſad var, 
vidtekt fekk οἱ né hvildir þar, mjog fvo 
þó mæbtur væri. 

2, Burtfendi því með beiftti pín, bund: 

inn Kaiphæ mági fim. annas votn ert: 

ann fæta; Sofud⸗ kennimanns bættu. ftétt, 

bafði fá þetta aͤrid rett. Guds logmäls 
átti! αὖ gjætu. 

3. Ur himnarikis hvílbarftab, hofdum 
vid, fál mín! forffulbab, ütrekin víft ab 
vera, en Sófúð tóf nú uppá fig, oͤnädun 
þefða fyrir: þig; lof fé þeim ljúfa Serra ! 

4 Hi vtad bæði og húfid mitt, herbergi 
veri, Veik! þitt, hjá mér þygg ϑυί. δ' hent: 
uga, þótt þú Fomir með rofinn þinn, kom 
þú Vle'ðabur til mín inn, fagna“ ég þér 
feginð huga. 

5. Baiphas hafdi þér um fpáð, hentug: 
afi mundi þetta τάδ, að δαὶ einn fyrir 

» 

—— — 
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alla. Embættið. mælti andinn þar, af því 
hjartad οἱ υἱοὶ par, ſannleik Guds 
finnti valla. 

6. Balaams Dæmi einð bar eitt, anda— 
gift {líf var honum veitt, -fpaf:ega túngan 
fþáði, hann hafdi í finni brefja = τάδ, 
hjartad feékk efi ſannleiks gád, því hann 
fógirndin þjáti. 

7. O Jeſu! lát þinn anda hér, albrei 
vikja í burt frá mér, leið mig veg líffi:8 
orða, fem. hjartad „bæbi og málið mitt, 
mifli ſamhuga nafnid þitt, holds girnd og 
bræfni forda. 

8. Til Baiphas voru Æomnir fenn, 
Rénni - valdið og. Stjórnar, menn; Biſt⸗ 
úpinn þegar að bragði leitar andfvars 
til Zaufnstans, um Iætifveina og Fénníng 
hans; en Befús aptur ſagdi: 

9..Opinberlega, en ekki leynt, í muſter⸗ 

inu Eénnd' eg beint, hvad ſpyr þú mig 
um þetta? Æunngjara mega þar um þér, 
Þeir, fem lærdóminn heyrðu" af mér, þá 
láttú. þig leiðrétta. 

10. Gæt:ad, mín fil! og ſj idu þar, - 
Sonur Gutð undir vanfaf var, fraf.ur það 

ι 

í 
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kvodid eina á Fvolbi hoetju þú Foma 
alt, kvoldreikning vid þig fjálfa haldt, 
meb kvoldoffurs ydrun hreina. 

11. þú, Guds Kear imann! þerf um 
þad: þar mun? um ſidir grenſlaſt að, hvern: 
in og“. hvað bér kendir; ad lærilveinum ς 
mun lífa ſpurt, fem lét þitt gäleyſi villaft 
bit; hugſa gloggt hvar við lendir! 

12. Jeſus vill, αὖ þín kenning klär, Fropt: 
ug fé, hrein og. opinffár, líf hvellum lüd— 
urs bljómi, launfmjadran oll og bræfnin ὦ 
bál, hindrar Guds dyrd en villir fál, 

ſtraffaſt með ſtraungum bómi. 

13. Bangætflan mín er margvíð!in, 
mi Dafti Jeſu! beið eg þig, vægbi veifleifu 
mínum! forfóman engin fannft bjá þér, 

follnadar bót þad tel eg τιον ſtyrk veit 
þú þjóni þínum, 

14. ing er þér einnig διαὶ rétt, al: 
vatleg Eénníng fytiiett, orð Guds elfti og 
læri: trúin innvortið ebli ged, einardleg 
jätning lífa með, vort bið ytra færi. 

15. Biftups þjón einn í btæði þó, 
blefsaðann Jeſüm púftur flá, fvo það 

Ritningin ſegir, bógværlegt andſpar Zerrann 

.. 

= 
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gaf, honum, fál mín! þad læt þú af, yn. 
fafleyft þitt ei begir. 

16. Dvart famvitffan Adam Πύ, ie 
- Einnvoða féff bann þó, í fyrfta falli fínu: 
peſs vegna Jeſüs hoggid haft, blaut αὖ 
líða og roðna faft, allra fyrft í hans pínu. 
"17. Drottinn Jeſü! eg þaffa þér, þetta 
leibft þú til frelfið mér; eg bid áflfemi 
þína: famvitffu {login {víða ffjæð, á fáu 
minni þú myk og gtæb, δες τα þú 
biygtun mína. 

Salmur. 
Um afneitan Péturs. 

Lagid: Dagur í auſtri ollu, 

Gadſpjalls hiſtorian gẽtur, gripinn þa 

Jeſuͤs var, allir ſenn utan Pétur, yfir: 

gífu bann þar, og lærifveinn einu. ann: 
at, lengdar geingu bljóðt, Herrans braut 
hrigdar fana, hardla tymmt var af nótt. 

2. Kaiphas Rénnimanni, kunnugur læti: 
fveinn, inngeingur tt med fanni, úti 
ftóð Pétur einn, ambátt upplúta beidir, 
okenndann Pétur þá, í fotfal tillýðfins leið: í 
ir. Lerdöm hér ΡΝ má. 
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3. Kroſs⸗ferli ab fy'gja þínum, fýfir 
„mig, Jeſu Fjær! vorfénntú veikleik mínum, 
þó verðir eg álngbar fjær, þí mí og þol 
„vill þrefna, þreyngir αὖ neybin „bond, 

teið þú vid teitinn brotna, og Ὁ mér. 
„þína hond. : 

d. Ἴλοῖ τ: οἵδ, því Ealdt var næfta, kveikt 
hafdi þræla lið, Pétur með fturlun ftærfta, 
ſtod 'bjá þeim logann við, ambátt. bann 
ein ſprogſetti, af fer það bepra lét: mun, ἢ 

þefsi mann, hún. frétti, með Jeſü af 
Tasavetl ? 

5. Zann neitar hradt að bragði, hrodd⸗ 

ur við örðin biſt, þann ſig ei þekkja ὦ 
fagði: þá gól nú haninn fyrft, ætlar 
{ἐν út αὖ týma, annur þerna bann [ἅ, 
talar i annann tíma, til Þeirra er ſtoͤdu 
δα: 
G. Af Nazareth nú er Þefsi, πύξομι: 

sinn Befú með, hinnar σέο trú eg það 
brefsi, þvert maður fpyrja réð: ett þú 
seinn af hauns fveinum ? „em Pétur neita 
vann; fagi með. eiði einum : aldrei 

„þettta æg bann. 
7.Pridja finn þar til lögðu, þjónar 

Kaiphas bert, maͤlferid fumir ſogdu, ſeg⸗ 
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it til þverr þú ert; frændi Malkus' 
τέο mæla: mundi eg Þig ekki fjá, (tt 
eg ſiſt grun mig tæla) í. garðinum 
Sefú bjá. 

8. Þétur með bljúgu bragði, Brá: 
lega ſagdi: nei! fór fig og {τὲ við lagði, 
fvoðdan mann þett bann ei. Sleggt 
Þegar gjordiſt þetta, σόϊ haninn annað 
finn. Siſt mátti forgum létta, fút flaug 
í brjóftið inn. 

9. Sal mín! þér {{τ| forda, freklega 
voga fíft, án leyfið Drottins ora, óftirft 
er holdid viſt, bykiſt þú ſtodug ſtanda, 
ſtilla pinn metnad þarft, hoetr ſer vogar í 
vanda, von ἐν fá falli ſnart. 

10. Adur í altingarti, oͤhreddur Pet— 
ur var, Eallmen:ffu hugutinn harði, bans 
fíg πρὶ þars audvird ambätt hann 
hreldi, ofmjog því ſtelfaſt vann, frá 
ſannleik ſidan fe'di, fama Þig henta 

kann, — 
11. Koleldi kveiktum jafnaſt, kitlandi 

veraldar prjäl, þrælar ſyndanna fafnaft, 
ſaman vid loſta bíl, fullir med fals og 
villu, forbaftú þeirra glið, atid er med 
þeim íllu, einfoldum búið ſlis. 

A RN ὅτις 
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#12. Unbátt með. ÿlgdu bragbi; „ex. þefti 
verold „leið, morgum - meinſnorur - lagbi, 
mjog. á. fyottirbin greid, kyid með: þræl: 
um fínum, „þjóna Guds laftad fær; ſtyrk 
mig með mætti þínum, móti" henni, Drott⸗ 
inn fjær! 

13. Eptir afneitun eina, tt vildi Pet— 
ur gá, bugði hann braut fér beina, búna 
þeim folli frá. Þá Fom eitt odru verra: 
umkringdu þrælar bann, afſör finn fæla 
era, fér og formæla vann. 

14. Heot er hverjum αὖ ſtofna, í 
hættu og vanba : fpil, forvitnis delſtan 

-bofna, „bregur þar margan til, ógæfu ὦ 
gildran Þraunga, greip fEjótt þann funui' . 
ab ná, ütkomu von féff qungaz; ab því 
í tíma gd. τς 

15. Dpt má af mái þæfja, - manns 
inn, bvert helſt hann er, ſig mun. fyrft - 
fidlfann — bleffja, fá med laſtmelgi 

fer, góður af  géði bréinn, godordur 
reyniſt viſt, fullur af illu einu, —— 

ſparar fíl. 

16. Heriagileg brfun henbri, rilagann á 
Drottin8 þjón, fyndin. mjog fátt hann ' 
fpennti, fálav var buid tjón; hvað mun eg ἜΣ 

tt 

Εἰ 
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máttar - naumur, mega þá ftanbaft víð, 
vangætinn,  vefæll og aumur, vélum og 
breffja = fnib ? 
17. % veralbar vonbífu folli, velkiſt eg, 

Jefu! hér, falli bad opt mér olli, óftoð: 
ugt holdið er, megnar ei móti αὖ ſtanda— 
mín hreyſti náttúrlig, láttú þitt ljóð. og 
anda, leida og ſtyrkja mig! 

12, Sälmur. 

Um »dran Déturs. 

Lagið; Som Andi heilagi. 

* Peur þor fat í ſal, bjá fveinum inní, 
tvennt: hafdi bana ⸗ gal, heyrt ad þvi 
inni. 

2. Búinn var þriðvar þá, þvert hann 
ad neita, (ὧς Jeſüm fælann. frá. Sorg 

2 má það beita. 
3. Drottinn vor veið ſer við, (víft um 

þab gétur), ljúfur með liknar ſid, og leit 
á Pétur. 

4, Strax flaug í huga bats, (bvab þó .. 
ſiſt varbi), Lauſnarans orð og πο. í ald⸗ 
ingatði. 

— δ 
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5. Blygdadiſt braͤdt vid þad, btjóft 
fullt af trega, gẽkk út úr gteindum ftað, 
og grét beiftlega. 

6. Gjá þí með fannri trú; fál mín áft- 
fjæra! hvad framar befir þú, hét af αὖ. 
læra. 

vá Hatt galar haninn hér, í hvers 
manns gedi, drygdar þá fyndir fjr, fem 
étur ſtedi. 

8. Särlega famvitfEan , ſekan äklag⸗ 
ar, innvortis aumann mann, ängrar og 
nagar. 

9. Kær bann ſig Frjálfann fílt, þó finns 
ift breldur, fem fugl við núning fnýft, 
þeim fnaran betur. 

10. Vikja þó vilji föst, frá vönt ffu 
bætti, orka því effi Fann, af eginn mætti. 

11. Upp þó fér æti brátt, aptur að 
ftanta, fellur bann þegar þrátt, Í þýagti 
banda. 

12. Logmal Guds hicpar hitt, hana: 
gal annad, fegir og fýnir þrátt, hvad fé 
þér bannað. 

13. Pad þvíngar, þrúgar wéb , þab í 
flær og lemur, forganti fynbugt θέ, ἴον 
it og fremur. 

᾿ 
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14. Pad verkar forg óg [{{| þeim fefa 
manni, hjálpar þó engum út, út fynda 
banni. 

15. Holdid þar þijótffaft við, og bykir 
illa, eykſt á Þann fynda ſid, ſvik, bræfur 
og Villa. 

16. En Sú álit ſtirt, Anda Guds þýð: 
ir, fá gjorir bægt vg hyrt, hjartað um fíbir. 

17. Qætur hann lögmál bift, lemja og 
bræða, eptir Það fer þann fyrft, ab friða" 

τς 0g gtæba. 
18. Ord Jeſu edla fætt, er hand vert: 

færi, belft fær það bugann fjætt, þó. ΣΌΝ 
ut væri. 

19. Hann gefur breina trú, þann fall- 
inn reifir, hann veifann þrefðir nú, hann 
bundinn leyfir, 1 

20. Ei er í fjá'fð vald fett, - (fem noffr: 
ir meina), yfirbot, ydran tétti, og trúin 
breina. — 

21. Sendi þig hroſun bräd, fem belg: 
ann Détur, undir Guds áttu náð, hvert 
ydraſt gétur. á 

22. Heimſka er veſta viſt, vid pad ad 
dyljaſt, þú munir þá þér {πῶ vid aj 

jaft — 
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28. Ef Jeſüs ad þér -fnýr, med - ἄταν 
hóti, líttú þá huga býr, honum á móti. 

24. Gráta {falt glæpi fátt, en Guði 
trúa, eiffa bang ordid klärt, frá íllu núa. 

25. Dnýt er ydran tæp, αὖ því (fat 
vagja, ef þú í gjörðum glæp, gitnift αὖ 
ligpia. - 

26. Petur þá formeikt féff, fall- hros— 
um flífa, úr fynda= falnum géff, fvo giordü 
lika. 

27. D Jeſu! að mér fnú, áfjónu pinniz 
fiá þú mig færtann nú, á fálu minni. 

28. Þegar eg brafa, hér, hvad mjog | 
opt fannaft, bend þú í miffun mér, fvo 
megi eg viðEannaft. 

29. Dpr lít eg upp til þín, augum grát: 
anbi, líttú því ljúft til mín, fvo leyſiſt 
vamtii 

13. Gálmur. 
Um Raípbas dóm. - 

fagib: Jeſüs Guds Son eingétinn. 

FP otíngar Prefta fengu, fals = vitni 
morg tilfett, . fúslega fram ad geingu, 
fullie með fvit og prett, fambljóða 

— 
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Urðir eigi, uppðiEtað margt þó ſegi, 
Jeſüs þá Pagdi flétt. 

2. δι þú, ef lygum mætir, lifs-reglu, 
fil mín! hér, með forfi og þjólt ei þræt: 

„tt! þrálega fvo, ti'ber, hógvær bogn beip*: 
ir ftillir, beimffortur  fjannleif fyillir, opt, 
fyrir ſj ilfum ſer. 

3. Þitt a a'Drei, hvad fem gyldir/ ab 
- bætta á ójatt mál, þvert verja? eður fæf- 

ja viltiv, Verður það morgum tál ; munnur 
= fá laungum lýgur, frá lukku' og blefðun hnig⸗ 

ut, hann deydir fína fál. - 

4. Gunn'eifó vitni þó fegi, ſekann míg 
Gubi "já, óttaft þarf eg mí eigi, afſok— 
un hef eg þá: ljúgvotta lýgi megna, 
leið Jeſüs minna vega, Elogun mig keypti 

ð. Rafpbas frétti fyrftut, falfBlega ert: 

ann að: fjilfur hvert fé bann  Kriftur? 

og ſvo enn framar vad; við ſannann Guð 
eg Þig færi, ef Sonur bans ett hinn 
Fjæti, feigðu οἵδ fatt um það. 

6. Tefús játar að fundu, jafnframt 
því fvo nam tjá: Son mannfins fjá þeir 

„mundu, fitja þaðan í frá, til Rraptatins 
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— bartar, og hér eptir Bomanða, fjær: ὦ 
afta ftýi á. 

í. Bénnimann teif fín Elæbi, Evað: ſlikt 

Guðlaftan er! adſpyr með ógna bræði: 
um það hvad haldið þér? allt Ráðið und: 
irtekur: er bann víft dauda ſekur, ſvodd⸗ 
an fanþytEjum vér. 

Jeſuüs ei anſa hirdti, áður þá logið 
var, Guds Nafn þó gjarnan virdti, gaf | 
því. Kaipha fvar; lygd heims þó lítið fæt: 
iv, Lauſnarans damis gætir, leita Guds 
lof - týrbar. 

9. Hygg αὖ og herm bio fanna, þver ς 
ον, fem til er deynt, hredſt ei hótanir 
manna, haldt þinni. júfníng beint, ,gæt vel 
ad geymir þetta,. Guds ord og trúna tétta, Ἧ 
mebfénntu ljóft og leynt. 

10. Kaiphass“ logſogn leiða, lært hafa - 
margir eun, hvad ſem hofdíngjar beiða, 
hinir d ykta ſenn, vinſtap fig „villa laͤta, 
viljandi rgungu játa; ſordiſt þad, frómir 
menn! 

11. Eú er mín huggun fama, fen 
þín vor, Sefú minn! frofginn þá ad vill 
ama, ofjófn og hermüng finn, hjä þinni 

= 

tr 
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hegri hendi, her þó ad liſid enbi, fagnad— 
ar παρὸ eg finn 

12. Þér til gudloſtun lagdi, ljügandi 
Kennimann, dauda fefann þig ſagdi, fann: 
lega ütſkurd bann, αἵ. eg ad heyra held— 
tr, hardt ποῦ rettu ſakfeldur, viſt eg nóg. 

til Peſs vann. 
13. Andleet vald einum tómi, úrffurb: 

„ar Dauðann þér; Drottinn Í ndbar = bómi, 
í bæmir því lífið mér. Pakka eg elſku 
þinni, þú keyptir fálu minni, fríun og 

frefi hér. 

14, G álmur. 

Um þjónanna fpott við — 

Eagide Allfagurt ljóð oſs byruft 

Eir þann bóm, fem allta fyrft, and: 
legir bæmtu um Herrann Kriſt, bafa Þeir, ' 
φυίαδ þá. var nótt, þegar til hohder geing⸗ 
ið ſtjött. 

2. Drottinn vor eptir βειγάόι þar, 
' þrælum til gætflu fenginn var: gjordi að 

honum gis og daͤr, gudlauſra manna flott: 
ut: þrár. 

“ 
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3.Zaͤdung, fpóttyrði, hrop og brixl, 
hverr lét með edrum gánga d vixl, 

btættu og flói $errann þar; Ha þó 
á medan bundinn var. 

4. Θά þú og ſtoda, fála mín! ſak— 
lauſa lambfins beiffu pin, hugſa  vanb: 

lega um þad allt, af peſſsu hvað 
þú (æra falt. 

5. Hann, fem að nætur = hvíld og 16, 
hverri ſtepyu af miffun bjó, i finni ógna 
eymda ftærd, engann koſt ΚΕ á neinni 
verd. 

6. Hvildar⸗ noͤtt marga hef eg päd, 
Herra πού! af þinni näd; ἔυσί þín 
eymdum mig keypti frá, kannaſt eg nú 
við gæbffu þá. jari 

7. Mær, fem eg reyni {org og ótt, 
feinaft adkjemur daudans nótt, nætur - fvala, 
fem neyðbu þig, njóta láttú þá, Jeſu! 
mig. 

8. Gamvitffu flog og Gatanð häd, 
feli, Jeſu! þín bleſsud náð, ofbod daud⸗ 
ans og andláts pin, aftaki“ og myki gæbft 
an“ þín! 

9. Margur (og víft bad moflegt er), 
mjog fejðum ſtalkum formæler, þó fínna 
* τ 

— — — 
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Τα nokkrir θέν í ΠΩΣ ab: lr alli 
lifir þeim: Hl 0 

10. $vað αἰότα! þeir: "ἘΣ bót! ös — 
bafa rad ſpotti Orottus ord, (bf (eg æp= 

um Π|6{:: tiku fenns laſia :98 forfird 
ts þjóna hans? ς 1 AR TL (50 

; 11. Si, fem. "ts náð „ ὁδὸς fannleif. 
„ant her Þeffiry.. veit; sog ſtlhja - fann, 
<tufl..og foltíngi ynni; — ghae 
„þrælum OE ER 9 á ið. 

12. Goninn Guds etti þeftiu Beit, því. 
fondga hinir lángtinn meir ſem kallaſt 

„vilja kuiſtnir ef, Sk AR laſta allra 
Á met. 

18. Hræfnarar þeir, fem hati. 
| fynd, bölja þó undir frómítitð "mind, í 

jaft þefðum, ſem Louſnarann, lomdu opt 
„andi? og ſpjodu hanni ὁ sÍóatii 

: 14. Hverjum fem fpott δῇ hæðni 
4 Fjör, Hann gengur þefðum ſelſtap nær; fin 
ſman gudreekins fátæfs manið, Ag 
2 τὸν fEogatang. í 101. 
ἥτις 16; ὃ. þræll móður að því hás jú 
{ „Mun Foma: tíni fá, ſama hvad mibur fáðir 

ſjälfur an efa upp þí ſter. ᾿ 

á (3) 
— 



450 poſch 
16. Ef her á. jörðu"; er hrsp og háð, 

hæðni og gudlaſti niðurfáð, uppffoti verd⸗ 
ur eilíft Πρό, agg og forfmán í belvíte. 

17. Etla þú efti, aumur mann! af⸗ 
Æomaft muni ſtrafflauſt þann)! ſem Goninn 
þefir þér bætt cog fþjad, bötfi Kiiínn | 
tippá það. 

18. Ývab Sefiið nú um nær = ſteid 
Nnaudſtaddur hér af mönnum (οἷ) ógubleg: 

ur um ῥά af — ———— lida 
„md. 

tei. tilllgg > þú: häd né ſpe pu veitſt æi 
hvern þú hittir þar, heldur Sr 
„Gypbíagar. .. 

(20. :Gjálfann:; lær „mig „nái hjartað 

jarð hefi egssám efa mifinn. parti Af | 
ſpoddan illſku — aud gůtega 

miedgeng það. 
21 Sat (δ. mibur nda tét, πῇ 

„vitbing í mín ex merg og: fjós uppffrn= A 

tímann ottaſt eg, ángtaft ῥεὲ fátin — 

mjog. 

23. $erra minn, Sjá bormúng pb, 

huggun er bæti! og æfing mín, ſakleyſi 

19. ——— "þér, þó aumur fé, ald⸗ 



ἘΣ 

js — 
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viſt þú. fábir Þri. fæunnar, τ εὐ 
- „Mér, 

23, Blóð = τ bropat þínir, διεξαν Δ, 
ber þann ávott fem beitir náð; þann fama 

í Gud mér fjálfur gaf, ἰφιυ ιν - „mín þat > 
fprettur af. 

24. Heddur varftú. til beiburð — 
hoeog bin og flog mín ckang et; albrei 

„mun bjofult ega vald á mig ad leggja 
fyriða = gjald. 

25. En þér til beiðurð aptur. d mót, 
ydroſt vil. eg: og. gjóta bot holds vilja 

gjarnan. bepta min, id δι: {τι δὲ ſül 
fin: 

15, Gálm ut 
Urn! radſtefnu Preſtanna yf Briftó, 

Engib: rifa. et forma fyrir bendum, Sr 

jög Ala uppi vótu; Olduugar Búða 
Í Ann fvo il; famfundar föru fyrftiis Pó 

| „Bénnimenn, í í táðflag létu. Teiðaft, {lífar það 
= ollum vel), hvernig, Þeir, gæti greidaſt. Guðs 
5 Eomið í be... Fa 

2. „eimi með beiptgr = funda, — Et 

ann vatt Hl, fin; „brt, Sg þrí, enga 
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Find, allir! fenn mæltu Ὁ. ste feig οἵ, 
ef ett þú Kriftur, einafti Son Guðs (á? 
Sræedarinu gedſku οἷν, „gaf a 
þr il ΣῚ 
59. Ðó pör eg iði τρί, ἘΒΕΙ fan tú: Εἰ 

ið þér, andſparid mér og. eigi,“ ef eg 
fbyr fóftuts bérs“ STiannfins' Sort "fjáid 
fitja) fenn. Bjá Suds hegri lið, í {γι 
mun éifnig í Sitja, “aptur með dýrð: 
ἂν fíð. 

ἘΔ Bit“ Guðs fón, eit“ (δέου: "ἴσαν: 
si Drottinn: já! djarfi Þann bór á: 
ögdu #"" Banda = maðlir ér if tippfióðu 
ſtrax að ftundu, ftríð þeim í bjarta brann, 
Seelfarann fjetrum bundu, færðu Pí, 
1516 bannsil ii — 
5 Ser máttú,. {41 min! ſanna, ſpo 

gengur pad til víft, Atunun illvirkjanna, 
umhyngju vantar {{Π| "árla peir blundi 
bregda, binda faſt oll fín: räd, klöklega 
Sl begba; þvert fem beſs fengi gäd⸗ 
16, En“ þú, fém átt db vela, útvalinn 
—— þjón, οὐ þing "og. vilja gjöra, = 

vataft þitt fálor- tjón, anbvata evgann 
δῆ tag jú = lítil fj, við“ glið. heimó 
“Βίων πον Guð or τς — 

—— — 

Á 

A 

— 
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τ, Margir upp. árla rífa, ei géta, ſofid 
vært, eptir aud heimſins „bnýfo, holds 
gagnið er. þeim fjærti fálin. í rjófti ſofn 

τε πὸ, fýnift ad meltu dauð, til 0, tygta 

8, δι jjónar pf mein ífir, víngarði 
Diðtlin tylft þá dags ljónin Ibfir, 
ljúft bid eg. gjætt að því, um ΠΕ embætti 

-hvgði, árla gjord bænin í“, Ὁ julauſir et 
Hogi, Í Tífamang gjilife. 

9. Hatus⸗ menn Herrans voka hugfandi . 
ad αἰσύα tjóns eptir „því áttu“ ad. tafa, 
ef ertú þangi trygda þjón“ viljir þú víb 
þeim ſporna, og“ varaft Þeirra had, árla 
dags alla morgna;! vid ord Guds þátt 
tað. — 

„0. Peyuk nú í þín hjarta, þar næríf í 
á annann ſtad bvarum Herrarn réð kvarta, 
hygai maltú. þar ad: odum hans ekki 

Í Aug íllgjarnir Jüdar þeir, , úr felag 
nytt — æ því veſtudu „meir. * 

— trüir nu hordt δ, bóti, 
ΝΣ tann“ yndngum lýð! all⸗ ferſtir ἱππα á“ 

móti, yðrunar ſporin blid; hyrtit gar hjálpa 
efti, heimur veftnanti fer, ἈΠ trúi 
ῷ Ὧν Setti, búið τὰ ólga la 



12. Kíl et eg. veikut áb ta, - vaſtu 
þad, ΜΠ: beſt/ frá fyndum feinn ab ſnug, 

Ἢ fvoðdan mig angrar meti: þó framaft þáb 
eg tmegna, þínum orðum eg vil, treyfta og 
gjarnan gegna; géf þú mér náð þar till 

13. ar nærft ob þefðu gætir, - það εν. Ξ 
og lærbómg grein; ef þú órétti mætir, af 
ſokun dugir ei nein, hafðu þá biðlund hóra, 
Herronn mun til þín: 1, lát bolgeos deem⸗ 

„ið túra, Drottinð þig hugga þá. 

14. Mér er, fem Í eyrum hljómi, út | 
ſturdur Drottins fd, "árla á efſta bómi, 
upp þégar banbir ſtci, afjofun ei mun ſtoda, 
audſvot né ſpurni gat⸗ fá ſten ur víft í vobd, 

- fem verður fefur þar. 

15. Þér er nú koſtur að heyra, Gr: 
ann talandi" í náð, opni Jeſus mitt eytd, 
fvo að því fengi gäd; hógvær borð bata - 
bíður, blefgabur eiða tín, annn8 heims 
er ann ſtridur, ollum forherdtum lýð. 

"16. Atla uſkarding legðu, á þig Gyd⸗ 

— — — — 

ingar þó, Sefú od fefann ſogen, ſeldu þig 
Plato; árla á efſta begi, afſokun gyltir 
fú, til bana" eg tæmift: "gi, Drottin, - 

Peſs minniſt þút VR 

— 



— 
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17: Arla biða uppyaknadur, detid eg 
minnift þín, Jeſü minn! hjálpar -braður; 
hugſa þú -æ til min! ætla á effta bómi) 
affofun vert þú mér, minnftú. þá Frelſar inn 
frómi, hvað: fyrir. mig leidſtü hér! 

16. G álmur: 
Um Júðafat pöran, 

Lagid: Konung Davíb fem Féunbir 

SJ ínað. í giendar gráti, af Gyðíngunum 
fyrtt, Þrjátíu penínga bädi, því ſpeik þann 
Herrann Kriſt; ljóft þegar líta vann, 
Drottinn. var nú. til δαυδα, demdur og 

þúngta nauða, ydradiſt eptir bann. 
2. Greiðtímufterio gengur, (greinir {vo 

Ritning frá), um filftið finnti οἱ lengur, 

ſenn vill það Preſtum fá, fagbi með fár? 
um móð: ól hvað eg gjordi ílla, þá yfit 
mig Eom fú villa, αὖ. fveiE eg [483 
lauſt blóði — 

3. Lidſemd Preſtarnir logdu, litla, fen 
Vo: vor ab, hardlyndir honum fagðu : hvad 
égufn vér með það? þú mátt einn fjá tin. 
þig. Gilftinu' á gólfið gtýtti, gekk þaðan, 
mjag {er flýtti, og beingdi fjálfan fig. 
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4 Raͤdſtefnu Zerrar él, hættu har. 
ſeinaſt vid, fyrir aEur Haͤlfir feldu, ſilfrid 

Leirkera ſmid. Adur fagt um það: var :é 
fpáðóms fögum fónnum ſa var vegferð: 
ταῦ = mönnum, géfinn til: gteftrunar. 

5. Ejá hér, þvab illann enda, otrygd og: 
fvifin fä; Juduſar likar enda, leiksbrödur 
fínum hjch andſkotinn Ulſtu flar, enn hefir 
ſnoru fnúna, ſnogolega þeim ti! búna; fen 
fara með fafð og där 

6. tí finn eginn Qerta, ætíð un ἢ ἐξ 
inn flö, enginn féfð af þor Þetta, enn fæ 

 meinlaufum bjö, forræti, fa'ð og vél, Við= 
að því begnt:g benti, þonn [Ὁ ſtum til. fín 
beatti, ei 8 og Achi vphel. 

* δὲ - αἰνπὸίῃ Jibes fel bi,- frk. var 
hans adlekt u, Guds Son Gydingum feldi, - 
glepmbi því gru' og ti. [00 til um ſidir 
gekt faftati fnptum auti,; þá Fvafti fotg 
og δαυδί, huggun olls enga fekk. 

8. U dir τοῦδε, allra laſta, agirudin kollud 

et, fromleika fe: ſex kaſta, fjárp'óg8:= menn 
ägjarner, fem freflega ellfasféo, „auði „með 
ofti- fafna, „andlegri blejðun. hafna, en {eija 
jr i ved ΠΥ GR A 

—ñ— 
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4 9.. Annadhvert er í vonum, auturinn fag⸗ 
ut nú, hafnar þér, ellegar bonum, briggut“ 
burtfaftar þri, þá. daudinn „þreyrgir ad, á: 
girndin ótæpt ſvelgir, af því BA lait, 
í koldum vala = {tað. 

10. δαί og <fégirnd ráugii, ἢ forða“ þér, 
ſcil min blíð * fvo mætir. εἰ ógn né ángti,: 

„þá aðfer daudans tid, vird litils veraldar: 
plóg. hvorr, fá fér ynda lætur, þad: [πᾶν 
Drottinn mætur, fá hefir alls nægta nóg: 

11. Dypt Jeſus átur hafdi, áminning: 
Judas gjort, breffu fin hjartað vafdi, hann 
heldt þad. einkis vertt, au kom þar einnig. 
at, tilfogn hatadi hreina, huggun „féff því 
ei neina, Varaftú: víti rþað, 
12. En bvad framleiddi bann ílla, áðr: 

ut liferni fitt, peſsi þó var bans villa,. 
verri enn allt annad þitt, ad Bonn or— 
væntíng með, ſal og líf feiti? Í vanta, 
fynd á mæti? heiſogum — held eg her 

þafi fö 
19. ἢ Drottni" ef οἱ Ea Biottni: þa: 

Tifoú hér, til ílld:lát:ei þig tengja, ord Guds 
féfjærat þér; fæll er fá [00 vibbýfi; én 

— 
“ἢ þig ófall: hendir, aptur i tíma vendir, 
undandrag ydrun ſiſt. 
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14. Biot þín {falt bjügur játa, eft bid 
þó Gud um náð, af bjarta bíiggir gráta, 
en beilnæm byggja ráð ; umfram allt þenttú 
þó: Gon Guds bar þínar fyndir, og ſpo þú 
miffun fínir, ſaklaus fyrir fefann δύ, 

15. Drottinn! dát mig ei Byljaft, djarf⸗ 
lega fynbir vid, þó hér um ſtund megi 
hyljaſtz Herra trúi! þefð eg bið: nær - 
heimi fér eg frá, orvæntíng ei mér gtandi, 
ord þitt og. fanneifð Andi, Ýjarta mitt 
buggi þá! 

„Í: átti ΤᾺ 
Um Zeit * Eéra - fmiðs aturinn. 

Lagid: Fadir! á himna hæð 

Svo fem fyrr. fagt er frá, ſilfur peninga 
δέ, hverjir. loks Judas hreldu, Bofud⸗ 
preſtarnir feldu. 

2. ὧς keyptu einn (til fannB), aur 
Pottmakarans βάν im fullt frelſi hafa, 
framandi menn að grafa. 

í 8: Þar {{ππ|} ein þýtíng fín, γε geœttü, 
fála ἀπε} af Guds aſettu ráti, ui fa 

pa — 

* 



— 

'- 
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4. Lkiſt Leir - Féra - ſmid, tífnfamur- 
Drottinn víð, fem fyrri Eſaias fagti; { fjátf. 
ur það tétt útlagði. 

5. Af leir med lifſins Frapt, let hann 
mannkynid ſtapt, hrein ker til heidurs {εξ 
ut, þin onnur lægra metur. 

Ὁ; Díuttinn einn afur á, er honum fal⸗ 
αν fá, mindftú bann miffun beitir, merdd⸗ 
um huggun veitir. 

Jeſus εἴπη er fd Mani, ſem afútinn 
— pann, en hans blod⸗ dropar 

* —— = gjaltið pÿdir 

Framandi folkid bad, {ἐπὶ fekk οἱ 
— hvildar τ Ὁ) erum ver ſorgum fetnir, 
af ſyndugu' edli gérnir. 

9. Illſtum ar edlid vort, ütlenda hefir 
gjort, οἵδ fri ἐπ}: glebi, í Adams falli 
þad ſtẽedi. 

10. Gítin ( útlegð er, æ medan — 
hún θέν. t holdſins hreyſi naumu, o 
fängelſi aumu. τ 

„11. Daubinn með bópri út, ἜΣ: Ἢ : 
ſidir út, bana, þá θὲ eyſid brot nar, — i 

to: παῖ: 
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1 

12 ΠΕ π8: og útfaftað διῶ, (ef eg. tétt 
ſty jad fæ)  bjálpartau8 ſal mä heita, 
hvildar kann ſer ei leita. 

s 18: ættu og. hormung μά; eta minn 
Selúð fá, ond vora: af áft. og —— ür 
útlegð karpa vildi: 

14; Fadirinn falt bad let, ἘΞ ítað 
ſcilum þér, ef Sonurinn: gjald bad greiddi, 
fem Guds retloætid beiddi. 

15. Dpnahi fjóðinn finn, Gonur GubB,, - 
Jeſu minn! hüdſtryktur, valinn, krhadur, 
á kroſsi til dauda píndur. 

10: Bíód = bropat dundu þar, dyraſta 
gjald þad vars: keyptann afur því egin, 
óþræðbir deya megum. 

ΞΜ 7. Sér þegar verður hol; hand jarð: 
ar mold, ſalin hrigdarlauſt hvilir, henni 
Guds miſtun ſthlir. 

18, Ga: þú ſtalt ad því gá: ofufinð 
grefttun sþá,.engiv utan þeir — í — 
ſalem gengu.. 

#19 Kriſtnin Guds hér um — heitir 
Serújalem, í bana“ inn komaſt Á þvert, 
ſem ij nytur. ἜΦΥΣ FR 

— 



—— 
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20. J benni hvorr einn >fa er, á Kelúm 
trúir þér, ſtirdur og „ala Vega, ydrun 
gjöra daglega. 

21. Dfvíbinn er — af því eg hef' 
þá: trú: miſtun Guds ſälu mína, mun 
Að Ἵ voktun fína. 

2. Θὲ ἘΠῚ fem hoſdid fer, her Þegar 
A — Iſün i umſjon þinni, „óhætt er 
fálu minni. —— 

283. Gg lofa, Lauſnari! þig, fem leyſtir 

úr „útlegð mig, hyfld næ eg. náðar = fpafri, 
nú í mijfunar efti. 

24 Þú gafft mér afurinn þinn, þét géf eg 
aptur minn, äſt þína á eg rífa, eigdú mitt 
hjartad lika. 

25. Eg géf og allann þét, α΄ meban 
= fól" eg. hér, dvðrtinn iðju minnar, ΠΑΝῚ 

ἘΠΊΤΟΪ þinnar.. : ' 

26. Ens bið eg aumur þræll: að unnit 
þú,. Jeſu fæ! lidnum likama fs leg: 
gr í akri þínum.. 

Hveitikorn þefftú þitt, þí. ΠΤ 
ἘΞ ἘΣ τὰ mitt; í bindini barra þinna, bleſsun 

= „át. þú míg finna! : 
' ið 
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18, Salmur. 

Um ἀξίσαιιη Gybínganna fyrir Dilató. 

Lagid: Salit eru, þeim: fjálfur Gub. 

a, fem. gloggt eg greina. vann, meb - 
Guds Eon bundinn fara, Preftarnir, [00 
ad píntift bann, til Phatum Landsdömara; 
í þingbús inn, það fama finn, ſagt er þó 
enginn Ejæmi, fvo cEEi meir, ſaurguduſt 

þeir. Ejá bér hræfnnnar tæmi. 

2. Fnngáng um hú 8 <tyr Heidi⸗ gi, 
þéttu þeir fynd banrata,. en fautgaft: á 
blóði faflau'8 manng, fýnbift þeim engann 
ſtoda. Heims bornum hér, óvirding er, 
aumflöðtum hjálp αὖ veito, Guds o:b8 
foraft. dgiind og prakt, engin misgjord 
τὰ hreif. Σ 

Pílatus, fern þad formerkt fert, 

— ei þeim metnad fætti én dvalar 
-sfjálfur út því gótt embættis ſtyldu gætti, 
ſakargift þí, vill fulla fá, frami bóta" af 
beirra munni, δά ΤΡ τα, fljót, GG lg 

mót, Dómstinn finna Eunni, 

4. 8.1 þér ei „vera. afm íh að, ef þú vilt 
frómur Ἢ ία, αἢ a „tjóft að læra | „þið, 
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ſem loflegt er ἐρεῖ ad δέει, tdiglætib 
bang, peſs heidna manns, haldt þér mí. kun 
tvofalda; peim midur fer, énn honum hér, 
hverr vill bann kriſtinn halda? 

5. Aitid ſtört og hefdar⸗ átt, hredoſt 
ſtyldir þú ekki, ſannleikans gæta ætið átt, 

engin Fjafð mál þig. hleffi. Wugirnd ljút, 
hofmödug bót, bæfir ſiſt Yfirmonnum, 
dramblätum þar, þú gef andſpar/ þó byggt 
ä rokum fonnum. 

6. Oldungar Duda allra. Fyrft uͤp 

biti fot þrefalda: folkinu þefsu. fráfnýr 
viſt, fyrirbydur ad gjalda, Keiſarans ſktatt, 

bad fegjum vér fatt; fjélfur vill Boöngut 
beita; og Kriſtur fá, feni koma á, Evitt: 
un og friðað veita. 

7. Sér koma féam þau réttu rof, tætu 
og bänka minna! þér, Jeſü! gefin var pre— 
fold. fot, þad: faun eg glöggt ab finna; 
þrefaldleg fet, mig þjáti freft, þar: um 
eg klagaſt mætti; þrefalda ſtygd, og þúnga - 
Iygb, þú leift með ſogdum ρα. í 

. 8. Fraͤſnuid Guti allt mitt er, edlid og 
líf fáneyta, σού! því géf eg opt af mér, 
{{ bæmi ſvo að breytas en bérdmót, med 

elſtu bót, oll. Guds born títt því fría, 
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frá bolvun, deyd,- djofli og nibb, Drottinn 
téð „ýðnum. fi.úa.. 

9. Guði átt! eg ad; greiða: frí, gjald, 
blýbni" og bakkar-ſty dur, ränglega hefi" 
eg haldid því, hondlad fem þræll öcyldur: 
audſveipnin þín, fyrir ollum ſtin äſtſemd⸗ 
ar: Herrann kjcri! þú. bauift:- gæfi, (gafſt 
Πα μιν meb),. hoad Guds og Keifarans væri. 

10. Gannlega hefi! eg brofad mér, - bærra 
í enn veta ffyidi, boð og ſtipun míns Herra 
yer, haldid i minnſta gyldi ; Kóngdóm í beim, 
sog heidri þeim, bafnabir þú og flydir; há: 
tignin þín, á himnum Fín, ὑπο mun birtaſt 
um: fíbir. 

11. Reqdur varftú fyrir tánga (οὗ; δα: 
láti Kefú wildi uppä það ΟἸ mín illſku tot, 

„afplárut verða ſtyldiz aklagan fú, fan þolir 
þú, þef bið eg Herrann frómi, þé mitt forfvar, ἢ 
þá fínnfteg þar, fyrir peim ſtränga bómi. 

9. Salmüur. 
Sítníng Kriſti fyrir Dilató: 

þigib: „Mitt bjarta! vor til hriggiſt bu. a 

Eina ar bofti af hatri fyrft, þarblega- 5 Á 

lagað Selúm fem „áður „gt SM 



— — — 

Salmar. 0 ið) 

Baubabúnariniu gjerdie ad gd, olooot wad 
byddi framburður fá. 
aði AE ogun fyrſta andleg var, sum það 
Platus ſinnti/ ei pars onnurx um ſly du⸗ 
ÍEatt; bann vifði val: þeir: ſogdu ei— fat, 
ſpoddan mälum þegjandi hratt 
tis En fem þeir. nefndu Koginn Gift, 

kom þorim „þá til hugar: fyr, hvad áður 
heyrdi og nam, af Judum mælt um Meſsi⸗ 
am, ef mætti {fé það: fjæmi nú fram: 

τἀ: íláti fínni í fumum ſinnſt fem um 
Guðs týtfur huga thimmft,. oft gſum 
bræfna tidt, unbirfáta?frelfið. — „eptegð 
gjarnir rætja“ ni {|| 0 5588] 

ð. girbftjórinn fpueði Bla Ὁ’ hvert 
„bann fé Búða. Kóngur ἜΣ en STefús. apt: 

ur tér: talat: þú [00 af ἢ lf — 
eða ſogdu aðtir þvíliEr af mer Þ #0 

56. þá varð Þílatí belid ΒΕ Þig bat: 
at, ſagdi benti, fólBid allt; hvað íllt hefir 
þú gjört? aptuv Jeſüs anſar bert: er það 

nætftu þeinfingarvertt. —— 

7. Mitt sviði" ér ekki hedan αὐ beim, 
hardt mundi annars móti beim ſtrida 
minn maktar bet, fé sú mig ſeldu i 

í 
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naudir Per/ ſpo næðu etti SR 
ar mér, 

8. Pílstis aþtút: anfa vann: eitú þá 
— fagti banni“ játadi Jefuͤs því 
hingad bátft eg heiminn τ ἀδ —— (γιοῦ 

eg fannleiEann ftí. í 

9. Svétt af ſannleiknum fjálfur er, fá 
mina táðdu begrir hét. Hæðnisfor“ hini 
tilfann: vað er fannleiFur? ſagdi hanns 

Ν 
ſvo gékk burt með: Uürſkurdinn þanti. 0 τ 

10. Her máttú,. fál mínt heyra fyrft, 
Herrann Jeſüs er - Kóngur viſt, þó efti! að 
heimſins hátt, fvoðban: vel þú. athuga átt; 
það eyfur gledi hjartanu þrátt. 

11. Sióngð = τίσι, þín, Sú! eilíf er, 
alit þígsja fín. vald af þér, bofðíngjar hér 
um beim, þú lénat, géfur, lánar þein, . 
{ontín, tífi, meforð δὴ eim. 

12. Fyrir þinn flat og frefið bond, 
forfvatd Sóngar tífi" og Íguð, fem ér þeim 

undirlagt, en móti tjófl' og“ daudans thaft; 
tugir eigin“ þsfeíngia prakt. : 

13. þú befit fig ad ſynd og δὲν, fjálfs 
ann tjofu“ vg vilis neyð, þaátir eitt: ber: 
legt firín, aflans fvo þínn ΠΌΤ ἰὸς Ἐν 
fé pét um Δ ἃ 0 
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„147 dlegt pitt riki og eilift er, ord 
Ἐξ fannleiið því tétt fjórar ér, þinn beltið. 

, vöndur fá, óbini {læt mér alla ἴδε í þeim 
Flapti figra eg þá. 
"15. En fyrft þitt riki antlegt var, um 

þad heimurinn finnt? ei par; hinn fann ei 
bofmód finn, hjá þér, Jeſü Herra mian! 
hatadi allann godvilja þinn. 

16: Undraſt pvi, ſal min! ekki þarft, 
þó adkaſt veraldar lítir margt, þar um. 
þér þe ἔα ber, ettú nú í útlegð hér, ann: 
ars heims þitt foðutland er. 

17. Gannltifa - Róngfi: 8 fannleifð = ταῦ, 
fá þarf. áð elffa bræfirið'auft, ſem et απὸ 
undit⸗ mann, því {lægð og lygi hatar a 
breinbjortudum - miffunar ant, 
18. 6 þú, mín fáll í Guði olaðt, 

girniſt að beyta Kougſins rdðd, gætti þá ᾿ 
gigtla hér: hvað boða Drottins þjó: ar þér, 
þeitta Fétntng rauſtin bans ér. 
19. Ranſaka, fál mín ΕΓ ord það att, ad 
verður fputt: hvad hefir þú giort? þá Herr⸗ 
art heldur bón, hjálpar éngum bræfnih 
tóm, hrein fé tú í vafunum „fróm. = 
20. Er fofum peſs þú οἱ ſoklaus ert, 

fjálra ſpyr þig: hvad hefir þú gjort 2 um 
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hvern umlíðinn bags. ydrun gior og: grát 
finn bag, (Hung: Son bið. það: færa í lag; 

21. Allt hefð eg Jeſul illa gjert; ollt 
það οὗ bæta þú Eomi Ni, um, allt því 
eg. fvittur, er z allt: mitt lf al þjóna. þér, 
áð til, bib eg, bjálpa; þú mer — 

20. álmu 
„ Önnur áðlagun. Gyvínga frk Pila. 

Lagid Soinnanles botg er vor Gudi 

Bið ομιὸ hofdi yréfad „ni, í ρίαν! ol 
Se géfna, lén virttift honum Kongs— tign 
fú, Þá. Eriftur ſannleik red nefna s heims 
fannleif heibra tétft, bæti. Guds nnleik 
meft; ſannindin eiffa, ber, ord Drotlins 
(ἀκα þér, kjcgroſt þó alla efna: 

2. Safnóðt þá  gánga Zarlinn réð, til 
Búða út að bragði: enga. feb; þefsum 
manni með, má. eg. finna, bann ſagdi; 
Sydingar heldur hardt, Zerrann klogudu' 
um margt, med δὶ; oogn og dramb, eins 

rett ſem meinlauſt lamb), Zegasne 

ljúfur. bagdi. 
3. Zann hefir ΕΣ fýðinn lane; 

lengi mjög viða kenndi, frá Galílæa „og 

— 



Θά πάν. 69. 

foo til fatns/ um ſidir allt bíngað verdi. 
Pilat is hugði þér, hrinda þeim banda af 
tér, ; ótróðes bafði því birðftjórn Þeim 
Ὑπὸ í til bars þar bertann ſendi. 

4, Rviíe mið, τὸ Jeſü! þóldir þú, pjäning 
lög heift! pínu, bjartad gledſt, þöt: eg benti - 

τς At, hloſad ſakleyſi þínu; ſyndin la fátt sá 
mér, ſok fannft enginsbjá þér, ſpo er ſak⸗— 
leyfi þitt, fannlega orvið mitt, vid málefni 
3 þú mínu. τῷ ; ἢ 

5. fogmdil. Drotti ð þá —— hardt, 
— mér eptir“ "Honum, aptur, minn Jeſus 

anſar fnart: engin fof fíunft með bonum, 
ſJakleyſi mitt til:fanns,; [ρα eg: nú ordid 
hanb engin aklogun fljót“ orfa ſtal - neitt 
τά mót, mínum“ þol slyndið þjónum: 

“Θὲ Dhnitjú = hjal“ og mælgin mín, mér 
"til falls koma ætti ; en, Seúl! blefðub Þogn= 
in þín,“ það. aflt fytir mig bætti; {fola 
mín, aptur er, eptir að breyta þér," beig⸗ 

anudi á þótti trú, þola, nær. líð „eg ni; 
„þat væri þefð Ég gætti." 
ÁR Platus meinti ímannvif ' læg ἢ, 

mundi óbrigbul, — foma bill því ἊΝ 
Fænftu mægt, Kóng Þerðði Í vanda, Sunna 
þá ——— ες veralbar menn; bid 

= 
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Gud, og get þín vel, gjarn er elgur á 
vél galauſum ſvikin granda. 

#8. Kroſs qdagan, Jeſu! peſsi þín, ἘΣ 
fyrir ofl. ft. {ει : foos hvílaft mætti fál- 

sim mín, fætt {- eilífri gledi. „Embættið ὅ- 
mak längt, opt. þó mér: finnift ftrángt, til 
lofs og iþþfnunar þér, þad. vil eg Sjarngp 
bér, lína med la géti. 

„Gálmur. 
Vi “οὶ forvitni og bvíta kledid. 

Sagib: dú Kriſti! big kalla⸗ eg í 
4 

fðegar Zersdes Zerrann fá, hann vard 

mjeg gladur nærfta, af honum heyrt 

hafdi og helſt vill: fá, hans aſynd lita 

gleſtgt forpitinn morgu frétti ad; füſn 
bol dſins kapp ä lagdi, með biſtu bragdi— 
Deſus „tóð „efi undir: það, við „al 
-fpurníngum. þagdi. 

„2. Morgir finnaft enn þær un beim; 
Hrrótið lífar réttir, Gude ord er ſtemt „Ög 

gannn þeim, fem glerið. edur nýjar fréttit, 
„tovitnin hoit ſinz bnýfir Þrátt; Í ρθη 
epnðarbdma, með fðfn ei fróma, aumri 
jan ætla" ofbátt, eigi til ſtilni ἐμοῦ, fem; ᾿ 

> os 
— 

1 —— 

— 
* 

νὰ» 
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32 Manuvitð djüpfindni og.menta glig, 
margir „þá „Mi:ja „reyna, ad ordi „Drottins 
heir gjora gis, gaman loflegt. þab - meina. 
Varaſtu, [ἀ{- míns, vitin veynd, vird þú Í 
„tæifta:gylði, „þá miflu. mildi, alvarlega með 
góðri: greind, Gud vid þig tala: vildi... 

4Gud gjorir æfi að gamni fér; glæpa: 
mónnum ad hóta, Falð = mælgi honum vg 
engin er, ad þú megir miffun bljótas auð: 
mjúfiega: með! allri „gát, „átti um ſlikt ad 
tæba,. og fleiri fræbas, en af þér heyraſt 

lát, ord Drottins {fult þú, hæða. 
5. Óepr eg um „Þig. „náinn Herral rætt, 

- Í orti; þínu, allt fýnift mér þá 
buſd og bætt, bolid {9} τία: minu, Í Eat. 
„vameptinu fie eg:þig, ſpo ſem Í lífína æti, 
með náð mér næni; 6! hvad gleður fú „dr 
„fn „mið, engin finnſt huggun fæti. r 
6 Herödes fÿſn var hodleg ſu, bann 

«τῶν, forvitui. ginna; en mín fála af aſt og 
„trú, anbvgrpar þig að. finna, loffam eg et" 
dú lukku⸗ ſtund⸗ þá, lít. eg þig, Herra þúti! 
4 þinni. prödi, géf mér iokfins Þann fagn⸗ 
adar⸗ fund, þó fyrft. um finn ér bíbi, - : 
te Mad ῥέπεϊν.. Herrans þognit; fróm, 

þar. πον í annan: máta: hann: vill ei fír= 
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tím helaidem δ hunda kaſta láta, Orott— 
inn forſmair drambſamt géd, 1 tflega margs 
þó fteiftii< og frekt ér treytti, buafto' tím 
—— hrinda “td, hogvcera tál vidreiſti. 

8.rodes ög bans í hoffolk litt um 

——— éta vildi, færði bann í eitt fat⸗ 
ið - bvítt, forfnín Það“ beita "fÆylvi, εἰ 
Pílatus ſidan ſendur νοῦ, ſpo Eomftiii - 
friðar: ftilli, — ofsinn illi, br bfomi. af? 
undin Wur — — —— milli, - — 

δος Hér) — — "fae Á 
eyſis merfið þetta þitt; „þing“ Fodurs gæði 
an-breina, "frá þeffti : alleina ; bann í fjer 08 
prófar bi attu, —— pá ἽΕΙ á BJÓ 

"meina." F 

10. flata féll: fjöpni Mai, tí þinine 
ἀπ wed ſtikkun fríða, ἩΠ þéiðurð per, 
Jeſu Serra fjær ! þoítum Eltebum fig ſtryda; 
-einð her ä jordu upp frá því, - tflauft í 
winving Ála, med rokfewd rifa; birtuſt 

- fniðbötm búning“ 1 í; “θα βάσις gr 
la Eða í 
STL eitt tf "ἢ mi fu mér, mein⸗ 

is — το þjóni“. eg“ tál= lauſt 

- 



Edlmat. v3 

med trygdum þér, í trú, von óg folirmæbi, 
| réttlætið ffrúba ſtartid þitt, fíni á fála 
minni, þó líf bér linni, eins láttú holdið 

einninn mitt, af = Flæbaft þrjótffu finni. 
12, Forlikaſt gjordu fjóndmenn tveir, þá 

fórftú þær, SRefút milli; eg veit, mér gafſtü 
miflu meir, miffun: og fridarſtilli, hjá 
Guði Fodur, fvo (til ſanns), fjeft enginn 
reidi lengur, né ſtygdar ftrengur, daglega 
milli mín og hang, minn trúr Frelfari gengur. 

13. Ívar fem ófriður hreyfir. ſer af 
holdſins veikleik bráðum, milli kriſtinna 
manna hér, móti Guds vilja? og ráðum, 
gafftú þar, Jeſü! milli meft, með þínum: 
friðar anda, og batna vanda, hjálpa þí, fuð - 
vér hugjum beft, í hreinum kjcerleik að ſtanda 

22, Gdlmur. 
Um Erofsfeftíngar hróp. yfir Btiftó, 

Eagib: Fadir vot, ſem á himnum ert. 

tá Zerode þá Kriſtur kom, Ἑστίαν 
Pilatus ſnjsllum tóm, Gydingalyd, og 
ljós gaf te, Lauſnarinn befði enga fet, 

famþpEtur væri og fér til Þefs, fjálfur 
Kóngutinn 28 að 

(4) 
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2. Sannlega Bottinn ſakleyſid, fjer, eitt: 
ar bæði og fyrir med, bjatta og munnu: 
hvers einð mann, bútur ab þjóna vílja 
bang. Milefnid gott fær góðann tóm, geet 
beſs, mín {fál! og vertú fróm. 

3. Sidur Gybínga fá var þá, (ala: 
mann einn þeir ſkyldu fá, um Paͤſka tím: 
ann [τ píflum frí, Pílatus átti að gégna 
því. J frelſis minnlug úr Egyptö, aldrei 
baud Drottinn fvobban þó. 

4. ΘΙ til, mín fál! ab fiðvaninn, fíft 
megi villa huga þinn, forbaftú honum ad= Í 
fylgja hér, framar enn Guds ord leyfir þér. 
Goͤd meining enga gérir flot, gylda {al 
meira Drottins bob. 

Ὁ. Þílatus Judum fagdi fvo: ἢ τὸ nú 
glaggt um Fofti tvo, eg δύο bér efi 
ydur fram, eða: morðdingjann Barrabam. 

ann mei:ti að yrdi helſt með því; ÞE 
frá bauba géfinn frí. 

6. þú fær nú gloggt af þefðu ſjed þar 
fem 91 007 τς er effi med, í vaf?, áform 
og Bija manng, verða ti! einkis ráðin haus; 
férvitffa holt ſins fviful er, fvo fem: Pilatus 
ſtedi bér. ; ᾿ — 

sð 
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—— ὁ - 7. Nfirmennirnir allra fyrft, ὀίξηδυ᾽ að 
Drottinn Erofsfeftift, almúgann fvo í anna 
ann ſtad, eggjudu meft að biðja um Það, 
Barrabbas's útlaufn ſkyldi (té, ſkilinn Jes⸗ 

„ ús frá lífi fe. 

128. Beralvar bæmin varaft. ſtalt, vogabú 
ekki ab gjora þab allt, fem Hofſdingjarnir 

nú bafaft ab, þó heimurinn Falli loflegt pad; 

— 

* 

hatt vid falli er. 

9. Hveir þig eggjar á illverk brá, aldrei 
gakk þú með þeim í räd, vinn þú þab. ei 
fyrir metord manns, ab mifða Guds πάδ 
Dg Þinffap hans; þvetugur annar bætir 

bol, þó báðir tat? í ftraff og kvol. 

10. Yfir - mönnunum er. því vanbt, unb? 
irſctarnir hnífa grant, eptir því fem fyrit 
augun ber, audnamaſt þó þið bónda eri 

„hvað Hofdingjarnir hafaft ab, hinir. ætla 
. [ὅν leyfiſt það. 

11. SÚ eptirdæmi á alla grein, eru fame 
líft vid milnuftein, viljir þú vera? af fári 

3 —— 

Guds ótta frá. þér glæpum þri góð vertú 
rum fyrirmind, 

þið a) 

ef blintur leitir blindann hér, báðum þeim 

— 

frjálð, feſtü harm aldrei: þér við. δάϊδ, ἐ. 
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12. Huſsfru Pilati holl gaf τάδ, hefbi 
hann betur að því gáð; góðar. vinnur þefð 

- gæti melt, giarnan äſtundi Bæmin beft. . 
Abigael fær æru" og. fæmd, ílla Jeſsabel 
verður tæmD. 

13. Get eg þad nú í finni mér, Τα 
Jeſü! ad gæta αὖ þér: allir hröpudu allt 
um fríng, yfir þig dauda og kroſsfeſting, 
fem lamb meinlaufaft þagbir þú, þar af 
fteudur mér huggun trú. 

14. Logmälſins bolvan bitur og ſterk, 
banvænn djofull og oll mín verk, þó brópa 
vilji nú hvert fyrir fið, befnd og forbæm- 
íng yfir mig, nt eg, minn Refú! þín í því, 
frá þeirra Élogun verd eg frí. 

15. Afellis dömſins ógna hroͤp, ytſtu 
mirkranna vein og óp, aldrei mun koma að 
eyrum min, eyrun bleſsud fyrſt heyrdu 
βίη, kall og hareyſti kringum ſig, frá val 
og ängiſt þad frelſar mig. 

16. Ýrópar nú yfir mér himin og jord, 
belgun, frið, náð og fáttargjorb, hvert 
heldur eg geng út eba ínn, í þínu nafni, 
Sfú minn! bænar bróp mitt Í HLERA ἜΝ, 
himneffum Gubi foktarf nú, 
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17. En þér tit heidurs alla tid, Englar 
Drottinð og. friftnin frid, hrópar nú bæbi' 
á bimni og jord: Höſanna, lof og þaffar- 
gjord! Amen fegir og uppá þad, guð. mím 
gladvcer í hverjum. ſtad! 

23, Gálmur. 

Um Briſti gúðftrýting. 

Eagib: Oſs lát þinn anda ſiyrkja. 

á Fðíatus Serrann bærfta;, „búðftrýtja lætt: 

ut þar. Nakinn vid:flólpann féærfta, ſtrengd— 
ur þá Jeſus var, ſtridsmenn með ſpipum 
hroktu bann; fál mín! her fjá og ſtoda, 
hvad Sopur Guds fyrir Þig vann. 
2. Helgaſta holdid fríða, frá hvirfli {{- 
jum. ad, Drottni varð ſärt ab. ſpida, fvall. 
allt af Benjum það, hverr hans lífama lim— 
ut og αὐ, af fárum ſundurflakti, fú hyit⸗ 
ing mjog var ffjæb. 
— Bleſsadur drey inn dundi, Diottins 
lifs æðum út, fem regn. það hradaſt hrundi, 
himins í bimmu ſtür, Blánabi. þolb en 

-Bólgnadi! und; Sonur Guds fátt var Íval= 
inn, ſaklaus „á þeirri ſtund. 
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4. (Eg var, fem fjotrum færbur, fäng⸗ 
elfi þúngu í, dá ond og famvitffu færður, 
fyndin mín olli því, fú daudleg fálar ſöttin 
bér, um verja αὖ út fér dreifdi, ekket fannft 
heilt á már. 

5. Gvipan logmälſins lambi, líf og {ál 
heldur freft, óttinr kvalanna frambi, kom— 
inn var eg Í feft, banvænlegt ordid mitt 
vár mein; hjatrað af hrigdum fundi, hvergi 
féftit læfníng nein. 

6. Gíftú þá, Jeſü fælir fár mín öbgrileg, 
til lauſfnar þítum þrætt, því létftú binda 
þin, gekkſt fvo undir þá grimbar fvgl, ab 
eg fvittabut yrdi, vib eilíft hrigdar bol. 

7. Sjukdom minn fjálfur barftú, fvo varð 
eg heill með því, þormúngum hladinn varftú, 
frá hrigdum er eg nú frí, begníng þú fekkſt 
fvo hefdi! eg frið, benjat fet mér bættu, 
bót fú þar átti vid. 

8. jattad vill hræðflan kreinkja, með. 
hordum forgut fína, þegar eg gjöri að 
þenfja, um þína hüdſtryking, aví! eg gaf 

„þar efni til. þú einn galdſt þrjótffu minn: 
᾿ át, þef mí eg ydraſt vil. 

9. Því féll eg nú til fóta, Rreffarinn - 
Stfú! þér, ft mig nafiið njóta, 
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τάδ og vægd [ὑπ þú mér, eg ſtal mö 
hlÿdni heidra þig, nú. og um eilífð alla, þá 
buggar þú, Herra! míg. 

10. Gíebftí, mín fál! þig græbbi, 
Guds Gonar heilagt Biðd, þó fynd og 

fotgin mæði, fjí! hér er læfníng góð, 

náb fyrir reiði nú er víð, biot þræ:fing 
Herrann bætti, bar því fín Fodurs 

hrís. 

11. Skoda þú ſtyldu þína, fEftlega, fál 
mín! nú: Sonurinn fig Íét pína, fvo lækn⸗ 
ud yrdir þú; heilbrigð þjóna þú honum 

3 tétt, með frú, holluſtur óg hlydni, haf gät 
á þinni ftétt. 

12. φόξι ἌΣ ab þjafa, þitt ho!d 
erkumſſum med, þýdlega. því ffalt tat 
þolinmóðt bjarta = géd, dfjer Drottinn og 
eiffar beft; Lauſnara likjaſt þínum, lof er 
þér allra meft. 

13. Ekkert má fóma ſidur, fl - fátur 
þræltinn. ev, þá Herann harmkveli líður, 
haf ſlikt i minni þér; þrigðar = mind bang 
et heidur þinn. φ{{ mig pad læra og. 
bl VA — minn! 

24. Bína“ á! 
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24, Gálmur. 
Um purpurann og þyrni Eórónn 

„Eagib: Bil þín beilagi Herra: Gud! 

Juvirtjar Sefúm eptir það, inn í þíng= 
búfið leiddu, aftlæðdu fytft, og fljótt þíng: 
að, folkid allt Eoma beiððu, purpuraÆlæð: - 

ís forna flík, (fáft mátti valla hädung πίθ), 
yfir bans benjar breiðdu. 

2, elgunar kledid þaáfdi eg mift, hlaut 
því hófi ad ſtanda; Adam olli því allra: 
fyrft, arf. lét mér þann til handa ; fynd: 

„anna flíf eg færdift í, fotímán og. mink— 
un blautft af því, með hverskyns häſta 
og vanda. 

8. Burt tóf Jeſus þá blygdun hét, 
berann því lét ſig pína, vétt:æt: Flæðnab 
keypti mér, fann fá fagurt αὖ fínas at: 
hvarf mitt jafnan er til fanrð, undir 
purpura käpu han, þar hyl eg miðgjord 1. 
mína. 

4, Þyrni  órómu þúnga þeir) 
Preyngdu að. gerrans enni, bil : elbi heit: 
um brenndu: meir, broddar ſpidandi í henni, 

„augun bang bæi: og andlit með, allt af 

bloͤdinu fyllaft τέο, líft trúi" eg. Évala Eénni. 

— δ᾽ 

—“ 



— 
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5. Fyrir oͤhlhdni Adams var, oll: jord⸗ 
in Íýft í banni, ávort því ſlikann af fér 
bar, ord Guds trú eg það fanni; þefðum 
bolvunar  þyrni: = krans, þreyrgt var að 
hofdi Lauſnarans, til buggunar hreldum 
manni. 

6. En Fefú: hlýðni aptur: her, allri jord 
blefðun færir, beilnæmann ävoxt hún því 
ber, hverja: ftépnu: vel! nætir.. Fyrir gedſt⸗ 
unnar gjörning“ þann,. gofgi,. lofi og prífi 
bann, hvat fig um beiminn hrærir! 

7. Bolvan mé yfir bofti bé; bétub í 

tóni“ gaf mér þar,. gjæbftu og býrbar εἷς 
líftar; þér og á himnum bæti.. 

8. Reyr=ftaf honum i band med (þé, 

og Erupu' á Ené, falð ord á virl þá gengu, 
teyptnum hrokktu um bafud bans, brætttu: | 

í andlit: aufnarans, meb vala = fappi' 
ſtraunqu⸗ 

9. Þá þú gengur Í Guds húð inn, gæt 
beſs vel, fál mín fróma! had þú þar efti: 
Serra þinn, med hegðun lífamanð tfóma,. 
beygd bolbfins og) hjartans fné,, heit! 

í logmäls bræði; en Jeſüs hana undir gekk, 
. Ívo aptur eg blefðum næbi; Gud minn kö— 

Γ 

Syrdſtjsrans þrælar fengu; beilfudu Bóngi: 
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bæn þín dftar -Evetjá ſe, διά πίῃ mun ſiſt 
þér fóma. |; 

10. (Gjálfð mins verdſkuldun fje ég þér, 
fvobban átti? eg ab líba, um eilífo þá, fem 
albrei þver, med ógn og ſärum fvíba, hefdi 
mér efti þórmúng þín, bjálpab, Jeſü! frá 
þeirri pin. Bleſsad fé nafn þitt blíða! 

1. Oll þín læging er upphefð mín, 
dftfjæri Jeſu mildi! heiður er mér ab 
babúng þín, þvert fem mér nidra vildi, 
hoggin, fem leidſtü, hrefða mig, á himn⸗ 
um verð eg mú fyrir þig, metinn Í Sg 

gyldi. 
— Medan lifs æð er i mér beit, - 

ſtal þig, Drottinnt príla, af Bjalla 
grunni Í hverjum reit, heidur bins nafns 

duglyfa⸗ feginn vil.eg i heimi bér, hlÿda 
og fylgja í ollu þér; lát mér βίᾳ lid⸗ 
ſemd viſa! 

25. — 

Um útleiðflu Kriſti úr ping-hüſinu— 

Lagid: Konüng David fem kenndi 

Woande = bómátinn þá leiddi, Láufn 
arann út með fér, Sydingum anöfvðr 
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greiddi, glögglega og ἴσο tér: þér fjáið 
- þennann bér! fannlega yður. eg fegi, ſok 

finnft með bonum eigi, fú δαυδα 2 bóms 
verð er. á 

2. þá gétE Sefús út þanninn, þyrnf 
ὃς purpura bar, fagdi: fjáið hér matin: 

inn! fjálfur bómatinn þar; Gyðingar gáfu 
foat: burt með bann, fvo þeir fegja, 
fí fEal á Erofsi deya; oſk Þeirra eir 
fú var. 

8. Orð og affofun gyldti, engin í þefð- 
um ftad, boiptin fvo hugann fyllti, hjartað 
Varð forb indadz ſidaſt þeir fagðu það: 
fjóslega lífs = ftraffs Erefoi, logmaͤlid, því 

bann befði, gjart fig Guðs Syni að. 

4. Rett log, fem vituð fínnuft, täng— 
færðu Súcar þér, oſs ber. þarsá ab minns: 

αἴ ill tæmi fo dumſt vér, bómurinn Dro = 
- ing er, hinn þó með heiptum Flogi,. og 

breinann ſannleik aflagi; fjái Valds— mein 
að. fér. 

δ. þí eg — finn Herra! hverſu 
pu kolinn varſt, gjorvoll. vill οὐδ þvetta, 
galdſtü mín nærfta hardt, því. eg braut πὶ 
ið 09 margt; en þá mér Gudſpjoll grein 
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gloggt þitt: fafleyfi hreina. hjartað: fær 
huggun fnart. 

6. Athuga, ſäl mín! ættum, útgaungu: 
Drottins hér, fvo: við rétt minnaft mætt: 
um, hvad miſkun hans veitti þér; bygg: 
jum ad, hann út ber, þyrni.- fórónu. þétta, 

„ þar meb þurputann. létta, blár og blóð= 
ugur er. 

7. Med blód = ſtuld og bolvun ſtraͤnga, 
„beiffum reird vala - hnút, áttum vid greibt 
ab gánga, frá Guds näd tefin. út, brain í { 
heljar fút, íflæðb forfmánar flífum, fráftúfs. | 
τὸ Drottni rikum, nafin og niðurlút. 

8. Ð fond! ó fyndin arga! hvað íllt fóm= 
ut af. þér?-ó hverſu meinfemd marga, má 
Drottinn líða hér! þitt gjald allt þetta er, 
blindad hold þig ei þeffti. þegar þín flærð = 
mig bleffti.“ Sefúð miffuni mét1 

9. En með því út var leiddur, alfærð= Ὁ 
"ur Laufnatinn , gjordiſt mér vegur greidd: 
"nr, Í Butð níbar= tífi inn, og eilíft líf“ 
annað finn, blóðffulb og bölvun. mína; 
burttóf Guds Eonat pína.. Dýrð fé þér, 
Drottinn minn ! 

10. Utgeng eg: etid fíðan, í traufti Frels⸗ 
arans, undir δίῳ himins blítann, bíejóabur 

| 

ἢ 
Ἷ 
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viſt til ſanns, nú fyrir nafnid hans, útbor- 
ið líf mitt lidid, legſt og. hviliſt í fribi, [αἱ 
fer til fælu - rann8. 

11. Dýrdar Köoroönu býra, Drottinn gef⸗ 
ut. mér þá, réttlætið fÉrúbann ſtira, ſtal eg 
og einnig. fá, upptifu deginum á, bærftum 
beibri tireiðdur, af heilogum Engum leibb- 
ut, í Jæu. þeim fjálfum hjú. 

12. Evo munu Guds Englar fegja: 
fidid nú þennann: mann!. hvern. allöfyns 
eymd réð beygja, áður í heimſins rann,.opt 
var: þá breldur hann, fyrir blóð Lambſirs 
blíða, búinn. er nú: ab ſtrida, og fælann 
fígur vann.. 

13. Þá muntú, fál míni fvara, fýnga 
janbi fogrum tón; lof fémínum Lauſnara! 
lamb: δὶ δ᾽ á hærfta trön, ſigur gaf fínum 
þjón, um b!efsabár. himnaballir, honum feg: 
jum vér allir, heidur, með fæfum fón! 

14. Son Guds ertú með fannt; Sonur 
Guds, Se minn! Eon Gud, ſyndugum 
manni, fónar = arf {fenftir þinn, Gon Guds 
einn: eingetinn; Syni Guds fýngi glabut, 
fm lifandi mabut, heiður í þvert: eitt 
Ms: Ξ Σ 

: 
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26. Gálmurt. 
Gamtal Þílatí við Rriftum. 

tagið: φανῆ Gub Hexra πη δῖ, 

39. þí um Guðs ὅση heyrdi, beið= 

inn Zandsðómari, bann ſpyr (hví bræð: 
aft αἱσιοῦ : hvadan vor Drottinn fé? 
n Sefús Þýður Þagdi, (þad og vel 
maflegt var); Pilgtus Þréðt αὖ bragði, - 
biftift og aptur fagi: vilt þú ei veita 
f át 

Min ex, það mátt þú játa, matin 
fó tignatlig, ἐς má vel lauſann láta, 

lífa Etofsfefta þig. Jeſüs fvarar og feq: 
ir: ſiſt att þú vald á mér, ef þér væri 
had εἰσί að ofan géfið, fvo. megir, heid⸗ 
ti. þeim halda. hét. 

8. δά hefir fynd enn meiri, et feldi 
mig þér á band. Pilatus bygg eg það 
beyti, þann grundar πα π΄ vond. Gjordi 
ſtrax grida leita, gáfu Preftarnir ans; 

-vægð ef þéfsum vilt veita, víft mátt þú 
efti beita, Blær vinur Reifarans. 

4. Ýeibíngjar halta gjörðu, þjá = gutir 
þeirra fenn, born ættu álin. á jordu, eins 

— — 
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og holdlegir menn; hann  óttaft hér ef 
væri, Herrann Godanna kyns, hugdi því 
helſt ab bæri, hyggilega framfæri, tanfófn 
tétfbæmifin8. 

6. Skardgod fín heidnir héldu, hafandi 
í meſtu aft, forgéfins hug finn hre du, 
þræðbir við þeirra matt; ó! hverfu fram: 
ar ætti, einn ſerhverr kriſtinn mann, öttaſt 
Drottins almætti, með dit og bygdungr 
bætti, fem ftoltum ſteypa Fann: 

6. Af ftótri matt ſig réð færa, ſtoltur 
Platus hér, rétt míl til tángð ab færa, 
reiknadi leyfilegt Τά; Fann Vera margann 
megi, meining {ú villa þrátt, þó íogin δ: ἰδέ Ὁ 

og beigi, bannað fé þeim það eigi, fyrſt 
vald þeir hafa Ὁ Τί. Ξ 

7. Gud er fá voltin géfur, gæti- þefð 
ætti flétt, ſitt leni hverr einn hefur, θέν 
af Drottni tilfett, hann lét þig, heitur 
bljóta, heidraſt því af þér vill; vitbíngar 
vel m:tt njóta, en varaft drambſemi ljóta, ἡ 
rög og rtángindin ill. 

8. Mirvald einn Gud ſendi, undirmenn 
gæti þar ab, {verð Drottins hefir Í bendi, 
heidra ſtulum ver þa, hlÿdugir fridi 
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halda, hlifd og forfvari nd,  Þverlynbið 
prjoötſtan Falba, bünglegri⸗ hefndar· gjalda, 
αὖ viſu fér vxata πιά. 

9. Eins fem bverr einn miðbiútur, eptit 
því ſtraffaſt bann, hardari hefndir blýtur, 
binn fá. meira tilvann; þeim mun ei plägan 
Svetra,. fem þrjótftaft í Íynta „rót, fá þjón 
á von Ding veira, fem vilja pekkir fíng 
Herra, þó gjorir þvert á mót. 

10. Vardveiti Valdswenn alla, vor - 
Gud { {επί ftétt, fvo- varift í vondffu! að 
fella, vel flundi lag og rétts. binir í. þýðri . 
ſtandi, hverr ſpo, fem ſtydugt er, hrein 

trú og belgur vandi, haldiſt í voru landi, 
Amen, þefa óffum vér 

21, Sälmur. 
Pilati famtal vid Gyðinga á Bóniftólnumi. 

* Ragib:: Efaparinn ſtjarna, Herra hreinn. 

Píus beyrði hótað var, honum Reis: 
- atans veiði þar, útleiddi. Tefúm annað 

finn,. uppfetft þegar: á. bómftólinn: = 
2. Gyðingum fíban fagdi: bér:. fjáið 

þar yðar. Kóngur. er... Peir bádu:, tab. 
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þennann burt frá οἵδ; bráðlega lát bann 
deyja á Erofs. 

3. Stal eg. Ertofsfefta Bóng ydvarn; 
allar Pílatus ραδηΐδ * gjatns. engann 
Róng fegja þeir aptur hér, utan Keis— 
arann bafum vér. 

4. Guðfyjalls hiſtorian bermir frí, 
beiti fá ſtadur Gabbatha, báa. fteinz 
ftræti þýðir það. - Par mátt þú, Í mín! 
gæfa ad. 

5. Vei þeim bómara? er veit og Íjer, 
víft hvad um málið réttaft er, vinnur þab 
þó fyrir vinffap manns, αὖ vífja af gotu 
ſannleikans. 

6. Pilatus Keiſarans hræbbift heipt, ef 
honum yrði! úr voldum ſteypt, þetta fem 
helſt nú varaſt vann, varð þó ab koma yf⸗ 
ir bann. 

7. Ð vei! þeim ſem ab órétt log, um⸗ 
gángaft og þau tidka mjog, fannleifnum 
meta. ΠῚ gagn meir, ſpivirding Drottni. 
gjora þeir. : 

8. Óuga {πῦ eg og máli mín, minn 
οὐδὲ Jeſüs! enn til þín: Pílatuð Kong 
þig. fallar hér, kroſsfeſting Jüdar oſta — 
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9: Viſt ati Jeſu! Kóngur Hár, 
Koͤngur dyrdar um eilíf ár, Kóngur Engl 
anna, Kóngur vor, Kóngur almættið - 
tignar - fiðr. 

10. Pó. ftédfti bundinn. þar fyrir 
doͤm, þó [οἷ π΄ hróp. og vala Ξ tómi 
afſegja giordu allir þig, undrar ſtörlega 
þetta mig. 

11. O Jeſu! þab er játning mín: jeg, 
mun um {οἷν njóta þín, þegar þú, býrð ὁ 
ar Ὁ ottinn minn! tómftól í ſthjum fet: 
ur þinn. 

12, Frelfadur Eém eg þá fyrir þinn 
bóm, fagnaðar = fælann heyr" eg tóm, Í ' 
þínu nafni útvatir, útvalínn falla mig 
hjá fér. 

18, Köng minn, Jeſü! eg. Falla þig, - 
Falla þú þræl þinn aptur mig, Hera = tign 
enga" að. heimſins ſid, held eg þar mega 
jafnaft víb. ἘΝ 

ἘΠ ΝΜ πὰ ftein - ffrætib heimſtes ſlept, 
hefir mér opt í vanda ſteypt, bangad lét 
Jeſus leida fig, fvo lífnin hars komi yfr 
ir mig. 

15. Refú! þér kriſtni þýð Þig tú, δὴ» 
αὐ hennar einn beitir þú, ſtjörn þín henni 

— 

— 

sa 
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(οὐ haldi vib, ab himneffum nái δύτδαν 
frid! 

28. Ὁ álmur. : 
Um Pilati banda = þvott og bóm, 

Lagid: Mi bid eg, Gud! þú náðir mig. 

ílatus fá að fannu þar, fín tíð máttu 
ei gylda pet, uppblaup fér búið hrædd⸗ 

ift bann, hugði ad ftilla vanda Þann, 
fullnægja vildi fólEfins bón, fí ſtyldi 

Sefús daudans tjón, fannleifa engum 

finnti meir, fvo bæmdi allt, fem beiddu 
þeir. 
8. Sendur í vatni þar nam þvo, Þar 
παι við Júda mælti fvot fjálfir um 
yður fjái þér, faðlaus við réttláts blóð 
eg er. Allur almúginn uppá hab, „and: 
ſparar greidt í þefsum ftað:: bans bloͤd 
(þó nú bann fvelji kro Ὁ), Eomi' yfir barn: 
in vort og ofs! 

3. Pilatus hafdi prófað þar, piſlar⸗ lot 
Dro tins engin var, fyrir og. eptir ein8 
réð bann, úrffurba Jeſum faflaufann, þó 
mót famvitjfu finni þvert, fjélfur viljandi 

í. bæmbi bert. Gud géfi ab Yfirvolbin pot, 
varift pau bæmin glæpaftór | 
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4. Hvad margur nú Í heiminum, þér | 
fyrir laſtar Pílatum, fem þó effar og 
yd kar meft, athæfi bang ogtæmin veft ? ótt- 
inn í bómi oyt fær fefð, Yfir = Herrarnir 
njóta þef; almúgang hroſun oli því, {{{ε 
gjarnir ſtalkor hlaupa frí. 

5. Æbata svon og. vina-þót, verfin tyfja, 
þó féu ἠδέ, lífa kemur fú fordild fram, 
fem fotfvarab  gétur Barrabam; gefſt þá 
vaunin hvad gylda ſkal, gull: túngan fí, 
fem Achan ftal, máfté og pyggi mútur þinn, 
meir enn Pilatus þetta finn. 

6. Eg ſpyr: hvad vetur ótygd fleft, 
eykſt mær taglega" og fjölgar meſt? um— 

„fjónatlyfi" er orſok bærft, egin gagns⸗ 
munir þefðu nærft, miffun, fem beitir [ἘΠ δ 

ſtjol, ſtygniſt eptir um fánýtt ból, óttin 
login [00 þvingar þrátt, þora þau efli 
ab líta hátt. - 

7. Fyrir fólinu þegar Þar, pvodi Pí: 
latuð hendurnar, fyrir Guti, fér þann gjorbi 
grun, gylda muni fú affofun.  Baraftú, 
madur! beimffu hans, hér þó þú. viflir 

„ fjónit manns, almáttugð Drottins augfýn 
fær, alt þitt bjata eſttet fær, 

3 
4: 
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8. Viltü þig þvo. þá þvo þú hreint, 
þel bjartarið bæbi ljóft og leynt, ein laug 
er þar til edla οὐδ, ydrunar = tár og Jeſü 
blöd; grát þína ſynd, en fet þitt trauſt, 

- á Eonar Guds pínu efalauft, lát af íllu, 
en ytfa gott, allann varaftú hræfnið þvott. 

9. Bloͤds hefnd á ſig og born fín með, 
„ binbabur lýður brópa tér, efloiſt foo þefgi 
oͤſtin kold, enn í bag beta þeir hennar 
gjold; athuga - gjarn og ordvar fért, einf- 
um þegar þú reiður ert, formælíng íllann 

finnur ftad, fäſt mega bæmin uppá það. 
10. Drottinn Kef ú! fem demdur varft, 

bómari Fémur þú aptur fna:t,. Dóms - menn 

Aáttú til dýrðar þér, Dómana, vanda vétt, 
fem ber ;-þvo þú vor björtu og hendur með, 
hrein trú varbveiti rólamt góð; þitt blöd 
flekklauſt, fem flóði á kroſs, frelſi pad born⸗ 

— Si 

in vor οὐ oj! 

29 Ὁ álmur, 

Um Barrabas frelfi. —— 

Lagid:; Eins og {τ barn, fadir aͤſtargjarn 

Seidi Pílatus ſaklauſann, Son Guðs 

- til £rofsins dauda; uppblaups * maður 
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fá vig eitt vann, Þá frelſi fann, fék líf, 
en miſti nauða. 

2. 3 mitva= ftofu fá bundinn beið, 

Barrabbbas trú? eg bann beiti. Má bér 
finnsft ein merfíng greið, um mannkyns 
neyð, mjög ſtir að ollu leiti. 

3. Barrebbas frá eg Fedurs nid, fleſt⸗ 
ir (ættir menn þýði: Adam lífift þar εἷς 
lauſt vid, og allt hans lið, fem áfél baut= 
ang kpidi. 

4, Vypyblaupð = mabur — —— var, 
þá: eplið í munn fér leiddi, fjálfð Guds 
boborti firnt? ei par, og fítan fá fig 
og allt mennkyn deyddi. 

>. J djofuls fjotrum faftur lá, fénginn 
til eilífð dauða: ollir þang nitjar ütifrä, 
meb eymb og þrá, áttú von vala! og 
nouda. 

| 

6. Her þá Jeſü vat beib kaldt, af ἢ 

Ἵ 
Er 

| 

heiðnu tæmt Yfirvalbi, fekk Adam aptur 
frelſſid fnjallt, og [618 bang allt, ſent fagn⸗ 
ar því lauſnar gjalbi. 

7. Nu fyrft eg Adams nitji tt. nær τ 
mér fengur þad bæmis fál mín! fet {lítt 

| 
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fyrlr fjónir þér, og fjdvú þí, fann! erdrot 
læedöms næmi. 

8. Oh hvad opt hef" eg aumur. gért, 
uppreifn mót Drottins anda! Daglega því 

„ bang boðorð bert, fvo braut eg þvert, mér 
bar þó í blýtni, ab ftunba. 

9. Mun og efi við manndráp frí, mína 
fál þestt eg teytbi, íll bæmin gáfuft af 
mér ný, og naudir Í, ndingann ΕΝ meD 
leiddi. 

10. Dfrægur er eg — meſt, allar 
ſteprur þad ſanna, färädum ekkert for— 
ἴσαν. ſjeſt, fängöſſid veſt, fyrir því hlýt eg 
kanna. 

11. 8 wykvaſtofu eg bundinn bid, 
bolvin Íogmá8 mig hrædir, dapurt πᾶς 
lægift daudans ſtrid, og dömſins tid, dag— 
lega ſorgin mætir. 

12. Heyri eg nú þann: biálpar tóm: 
ad hafir. þú, Jeſu mildi! fyrir mig liðið 
lifläts döm, þín lífnin fróm, lauſann mig 
koupa vili. 

13. Gú heilaga aflauſn hrigd og fút, 
αἱ Si: tg mínu greitir, ſyndanna leyfir 
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hlekkja - hnút, og δέν næft üt, úr hordu 
fángelfi leidir. 

14. φυαὺ dauda fafnæmt fáft á mét, 
(fvobban. eg miffun þeffi), til bauba allt 
var Dæmt á þér, minn Drottinn! δέν, tóm 

inum fvíði eg efti. 
15. Lif mitt og [αἱ þig lofar nu, leyft 

frá daudans fängelſi, eg lif" eba dey, það 
er mín trú, óbrigðul fú, í þínu, Sefú! 
frelfi. 

16. Himneſkri Päſka— hätid á, hef eg nú 
peſs ab bíða,  mirfvaftofunni frelſtur frá, 
eg fagna þá, í floffi' útvalbrá lýða. 

17. Evo er nú Barrabas ordinn fri, Ὁ 
Adams og eg hans nitjis hver ktiſtin fála 
beimi i, vorn Herra því, "heitri, lofi, Ὁ 
tilbibji. 

30. Ὁ álmur. 
Um Kriftí Erofs - burð. 

ἡ φρρῖο: Uppá fjallið Jeſus vendi, 

Setride menn Kriſt úr kaͤpu færðu, og - 
Elæððu bann. fínum búning í ſollnar 
undir -fáit við hrerdu, þær {viði og 
bæbbu uppá ný, á blefsudu fínu bati 

* 
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færðu, bann bar finn Etofs og meedd⸗ 
ἐξ Því. 

2. Skẽedi fvo á ſamri — Simon 
nokkurn bar þar að, framandi mann, er 
gekk um grundu, gripu Jüdar Þann í 

- Πὰν, Erofsinum á bans. herdar btundu, 
bann gẽkkſt nauðugur undir það. 

ὃ. Þeir, fem (jál mín!) fyntit trýgja, 
* 

" famvitffunni þvert á mót, undir Diottins 
enburnýja, „ef effi gjöra á loſtum bót; við 
ſkulum frá þeim ΠΟΥ flýa, 9 fyrirgéfn- 
íngar bidja' af rót. 

4. Uppá beimfin8 óþstilati, er δέν bæmi 
Íjóft til ſanns, margann læfnati Son Guds 
fæti, fjúfaun mebal almúgans, nú vat οἱ 

neinn, fem be!id bæti, og bæti með bon: 
um kroſsinn bar. 

5. Gímon bæti og fyni hang oa, 
fjálf hér nefnir biftorían, gudhræddur ſtal 
njóta náða, og niðjar margir eptir hann, 
miffunfemd við menn fárdta, minnaſt Bub 
og launa Fann.“ 

6. Rramandi maur mætti Kriſti, með 
honum bar hans þúnga kroſs. ér má 
finna, hvern það ὙΠῸ: hreina þýbíng uppi 

(5) 
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ofð, Gydinga [616 þá Guds náb milli, gafſt 
Heidingjum býrtar haoſs. 

7. -Eynba undir faſt minar, opt á - 
hverri ſtundu nær, -famvitffunnar ſorg οἱ 
dvinar, Áviða = meinið ílla grær, bleſsadar— 
Jeſü! benjar þínar, bið eg mýfi og læfni - 
þær. 

8. Peſsi kroſsins þúnga byrti, þér var, 
Drottinn! logd á bat, ſvo fyrirmindan fyllt | 
fú yrbi, þá fórnar = viðinn bar Isaak, fá 
þinn gángurinn forgat flyrdi, af fálu minni 
tóf ómaf. 

9. Minniſt eg á þjáning þína, —— fú 
emæbdir byrbin ſtrid, fannlega fyrir félu 
mína, foodban leið þín gedſkan bít; vegna |: 
beſs mér virbftú ad fýna, vorfunfemi næt 
eg líb. 

10. Hold er tregt, minn Hirra milti! 
í bormúngunum ab. fylgja þér, þó eg feg: á ἐ 
inn feta vilri, fótfpor þín fem ſtyldugt er, 
viljinn minn er Í veiku .gylti, þú verður því 
ab hjálpa mér. 

11. Elſku géð fvo þitt eg þeffi, þjátum „ | 
vi tú Τό λα líð, láttú mig, Drottins! €inann 

efi, i ánaub minni,- þefð eg bid, nafnið mitt, 

ið 
1 

- — — 

* — 

* 
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bo naubir nefi, náb þín blefðub kann⸗ 
ift við. 
„12. Komir þú undir Frofðinn ftránga, 
Eriftin fála! gæt þefð hér, ef holdið tefur 
ab mogla" og. mánga, minnftú hver þín 
ſtyldan er, láttu, fem þú ἢ ας gánga, fjálf 
ann Kefúm undan þér. 

13. Undir kroſsi illvirkjanna, aldrei δέν. 
þig fi finna lát, varaftú glæpi vondra manna, 
á verfum þínum bafbú gát, ydka bæn οὗ 
ydrun fanna,  elffa gjarnan hóf og mát. 

14. Haf þú, Jeſü! mig í minni, mæbu' 
og daudans brellíng ftytt; barn mín þjá 
þér forſjön finni, frá þeim ollum vanda 

hritt, láttú ſtanda' á {{{8 * bót þinni, τὰ 
þeirra - nofn, fem mitt! 

öl. Ὁ álmur. 

Hredikun Kriſti fyrir. Evinnunum, 

Eagib: Θά frjálg vid logmal fæbbur et. 

AP sin, fem Drottni fylgdi út, „fyllt: 
ift margt ángti hordu, Ævittnurnar grétu 

fátt með fút, fem „bans Eval aumkva 
gjörðu, ; 

(57) 
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2 Gnéri- til þeirva--Gon Guds fét, 
ſagdi þá Zerrann mætur: grátið þér ekki 
yfir mér, 6: Jeruſalems Bætur! 

3. Sonu yðar og egin eymd, eflauſt 
þér gtátá megið, nálgaft fú tíð, fem nú 
er geymd, nætr þér harmandi ſegid— 

4, Gæl nú óbyrjan barnlaus et, og 

brjóft þau ei fogin vóru, hrywi yfir οἵδ 
bálfarnir, hæðir og fjallin (ότι. ; 

; 5. Æf gjart er fvo- við það græna tté, 
4géta þverr til þefð næti), þvað bið þorn: 
„aða þá mun (té? það titt eg Sefúð ræpi. 

0. O hvað veraldar virding er, volt 
og fviful að reyna, gjæt beſs, mín fál! og 
ſjadu hér, fannprófab Dæmið eina: 

7. A Pílma = funnudag fjólfur inn, Con 
Guds í borg nam tíða, áftvinir þanð þab 
fama fínn, fúngu lof án alls fviða, 

8. Kim bogum {ívar fjálfur út, fæiður 
„með kroſs nam gánga, pad hlutu' hans 
vinir ad fjá meb ſut, forg- —— báru 
ſtränga. 
Hafi {vð verid volt og á, Vergldin 
Serra fínum, uit, má {ἐν vænfa þrækinn 
þi? peſs gæt í huga þínum. 
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10. Þeim, fem hun býður blidleik finn, 
búin er forgin melta; hirdtu því aldrei huga 
þinn, víð bang, mín fát! ab feſta. 

11. Gannlega ffyldugt fexi? eg mér, fár 
„þá kvol að gráta, fem, Drottinn Jefſu! 
þúugt ad þér, preyngdi í allann máta. 

12. Gamt er þér effi þént með því; 
þótt eg Þig aumka vilbi, eilífa hátign ertü 
í, uppbafinn, Jeſu milbi! 

„183. Þar má nú þeltur aukaſt af, áng: 
ur famvitffu. minnar, orſok eg til og efni 
gaf, allrar hormüngar þinnar. 

14. Gifiði hef“ eg aukid þé, ofþúngt 
með fyndum mínum, glæpanna, fem eg giordi 
þér, galbflú á ýolbi þínu. 

15. Hradiſt eg mér fé hulin geymd, fé 
2. Befndar pínan ffránga, því -eg vanntil að 

eilíf eymd, yfir mig ſtyſdi gänga. 

10. En þó gled eg mig. aptur vid, ἀ- 
voyxtinn koala binna, baraf odlaſt eg frelſi 

og frið, og forlät ſynda minna. 

17. Angiſtin fár og ſorgar⸗ lát, er fál" 
belfi pjädu mína, fnýft í fognud og. fegin⸗ 
graͤt, fyrir þá miſtun hina. 
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18. Bib eg mí, Jeſu blívit Þig, fem 
bót mér gjordir vinna: lát engann gjalda 
eptir mig, illſtu né fynda minna ἢ 

32. Sälmur. 

Um græna og vifna ttjeð. 

Eagib: Mú Eom Ýeibinna hjálpar. räd. 

τ τ Geeinir Jeſös um gtæna tréð, gẽtur 
hins vifna einnig með. Vid ſtulum {αἱ 
mín! ffoba' á ný, ſtirann ἰατούπι á máli 
því. 

2. Kljófgunar eifin vokvud væn; vele 
blomgud ſtod með Laufin gtæn,. þegar á 
jordu fáft til ſanns, Son Guds íflætbur 
holdi manns. 

3. Lifſins ävexti ΠΣ bar, læfnabi Jes⸗ 
(ἠδ᾽ fóttirmar, frá bjofli leyfi? og daudans 
pín, baufum gaf heyrn, en bíintum fýn. 
4. Af hverri grein draup hunäng fætt, 
bjdlprætis Eénn'ng" féff hann ταδί, gl 
bang umgengni aſtudlig, ängrädar ſälir 

gladdi mjög. 

| 

5. uti var eflt pad græna tréð, - 
dlodbuſt himnar og jordin meb;. í þang 
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feding það vittaft bann og við: Jordan, 
μά: ſkirdiſt bann. ; 
6. Rettlætis allann dvort bar, inn til 

frofð dauða „þlýtinn var, faflaufa lambið 
Eon Gutð einn, af fynd vg lýtum klär 
og breinn: 

7. Þó mátti ei þab Óla tré, ángut: 
lauſt vera" á jotbunni, Guds reiði ſtorm⸗ 
ut geyſa vann, géft því teféíngin yfir 
bann. ἜΠΗ 
8. Ef þú ſpyr ab; hvad valda vann, 
vildi Guð láta faflaufann, Soninn form: 
aft í forgir. þær, fem honum vart þó 
Bjarta fjær? 

9. Þú Ífalt vita. αὖ vífnab tré, vart 
mannfyn allt á jorðunni, ofan ad rótum 
uppþornab, ávort ránglætið færbi þab. - 

10. Gfabfembar tréð fem ſtemdi jorb, 
ſtipadi Drottins reiði þor, upphoggva, fvo 
þab effi þar, aftinum {6 til ſpillingar. 

11, Vor Jeſus monnum vægðar bað, 
vinnaſt mátti ei að fragift Þab, utan hann 
tæfi uppa fig, illverka gjoldin hriggilig 

12. Herrann ikleddiſt holdi þá, hingad 
kom til vor jordu á, viſnadri eik gafſt 
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vofvan góð, þá varð úthellt hans dyra 
blóð. 

fyndugt mannkyn {vo fengi náð, bið græna 
tréð var hrakid og hriſt, hét af þab if 
blómgabift. 

14. Gubð, dhrdar fæti ſitt hold í, Son⸗ 
urinn mátti" ei hefja því, fyrr enn í heimi * 
harða neyd, hafdi þolað og kroſſins deyd. 

15. O! hvad manns boð er heimſtu 
fyllt, briggilega úr: máta villt, vijandi, í 
toftum. liggur þab, leifur fér allslyns gie 
um ab. 

16. Margir ætla fyrſt ekki ſtrox, á: 
fellur hefnd in πα dags, Drottinn þá Ὁ 
aldrei muni meir, minnaſt á það, fem gjordu 
þeir. 

17. því góda „trénu. þyrmt var Π, 
þurrum fauſt mun þábílid viſt; hafi Fa: 
„inn birt finn Son, hefndar mun fraðinð 
ega von. 

- 18, Ef nú Guds mildin aͤſtüdlig, ö— 
hegndu, fál mín! líður βίᾳ, hans þolins 
mæti haldtu her, bjálpræoið meðal gefid 
þér. 

a 

13. Gaflauð því leið δάπα ſorg og háð, : 
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19. Viſnad tré eg ab bífr er, vægtú, 
réttlætis Serra mér, gedſkunnar eifim 
græn. og fín,  geymbú. mig undir ſtugga þín. 

20. Bon er αὖ mér fé mötkaſt víft, mun 
eg umflýa daudann fíft, holdid má ei fyrir 
utan kroſs, eignaft á bönnum týrðav hnoſs. 

$1. Tæpti: eg mínum húar = Πα, á 
tréð, fem trýpur Bundng af, ſjön bjarte 
ang ollu ángri í, upplýfift ræt eg fmaffa 
af því. Στ Ὶ 

22. Þegar mér gánga þrautir nær, þér - 
ſnu þú til mín, Jeſu Fjær! bhjartað brefgi: 

og Huga minn, bimneffur nábar = vofvi 
þinn 

33. Saälmur. 
Um Kriſti kroſsfeſting. 

= tagi: Konung Bavid, fem kenndi 
om loks ποῦ Erofsins byrði, Kriſtur í 

Saufa =ftað: (opjtidur frá eg Hann yrdi) 
edik galli blandað, honum þeir béldu αὖ ;- 
Dróttinn vor dýrðar mildi, drekka þó ΒΕ. 
vildi, þá bann ſmakkadi Þav.. 

2. Fols untir fogru máli, forbilbar 
bræfnin ber, vinátta temprud täli, og tri- 
arlaus ydran hér, edik gall - blandað er, 
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- footban fúrbreggja víni, (hó fjálft lið: 
lega {{ἰ|ὴ, Herrann hrindir frá fér. 

3. Pad tek eg víft til þaffa, þá þú 
vilt Drottinn fjær! ſürt með þér fjálfum 
fmaffa. (Θέ þín miffunin fjær, í hverri 
neyd mér nær! gall = beiffju bolvunarinnar, 
og bifatinn beiptatinnar, burttak þú frá 
"mér fjær! ε 

4. Nakinn Sefúm „á jatdn, Züdar 
Frofsfeftu þar, með. heiptar fínni hordu, 
heudur og. fætutnar, teigt allt og togad 
var, géff fvo járn - gabtur níftur, gégnum 
RE og riſtur, ſtinn eg bein fundur ſtar. 

, ὅ, Tveggja morðingja milli, miftunar 
Sr bé, fpáðóminn frí eg fvo fylli, 

fem fyrr meir um þad géff, ræðir fvo 
Ritning þett: þjónsminn fá einn útval- 
inn, er með ſpillvirkjum talinn, forfmán 
mjög þúnga féff.. 

6. Mú eg minnift á nærfta, nafinn þá 
Adam fióð, vid tréð með hormüng bærfta, 

- hjarta „ ſorg, bol og. móð, „því vef hang 
vóru ei οὐδ: innvortið dngrid Évalbi, und= 
ir trjánum ſig falbi; beſs galdt oll 
heimſins þjón. 
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7. Nu aptur Jeſus nakinn, negldur á 
trénu ftóð, pindur, hüdſtryktur, hrakinn, 
hjartans bar ſärann möd, þó vóru oll 
verk hans góð: einn fyrir engum faldiſt, 
opinberlega fvalbift, þefð naut oll heims⸗ 
ins þjóð. 

8. Horfi eg á hendur þínar, Herta 
minn Jeſu fjær! fyrir. miðgjórdir. mínar, 
meinín {{Ὸ líðu þær, blóð = breitinn bunbi 

fjær, faurgun fálar og handa, fen mét 
fomu í vanta, af breint með ollu þvær. 

9. δύβ var eg fram ad halda, fétil 
-glæparna θέν, þefð fætur Þínir gjafðar, 
þab vard til lífnar mér: Drottinn! eg 

þr fa þúr, fram á, fridarins leiðir, fót= ́  
fpor min jafnan δ εἶσιν, hedanaf hvar 
eg ΩΝ 

10. Gub gæfi ! "mitt hold mætti, mö 
þér frojöfeftuft nú frá ollum illſku bætti, 
618 mín et bageg fú minn Heria! pad 
veitft þú. uppá það guð mín ynni, ohindrud 
gjæbffu þinni, þjófa med þýði trú. 

11. Ei.n med íllræbið monnum, allir 
þig béði þá, fem í beilagleif önnum, 
fislfur ἔσο. Bimnum frá, , nú eg þefð 
njóta má, af því eg er -útvalinn, med 
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odrum Guds bornum talinn, þar treyſti 
eg eflauſt á. 

12. Eg mun æ meðan bjari, minnaft 
á kroſsinn þinn, heim ſins ljüſi Lauſnari! 
lifgar pad huga minn, hvert eg geng út 
eða inn, af ínnftum ἄταν = grunni, ætíð með 
bjarta og. munni, fegjandi þvert eitt finn: 

13. Jeſu Kriſti Evol eina, á kroſsin— 

um fyrir oſs ffén, [ὁ mín ſäittargjord 
reina, og funda Évittunin, af fid:fum 
Guði ſjen, uppá það gnd mín bonar, Í 
nafni Fodurs og Sonar, og bei: ags Mnba!). 
men ! 

84, Gál RL 
Fyrſta orð Kriftt á Erofsinunn. 

Qagib τ: tifanbi: Gub! þú lít þar ä. 

ἔξω fvalarar frofðinn á, keira vor 
Herta. gjordu, „flatur: mæ trénu. lagður 
lá, Lauſnarinn nitur á jordu, andlitid 
horfði í Þeim ſtad, og. augun hang. bleſs⸗ 

ud himnum ab, hann ftunbi' af: ángri: 
ho du. 

og, fdtin τοί, ritradi holt id Hita. Her 

2Sinn faðm eflt eins og. Barnið blidt, 
breidt i mót Fodurnum fjæra, blödid tunti. 
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= Átoba, maður í huga. þinn, hvad kunni 
meira nokkurt ſinn, Drottinn til hefndar 
hrœra? 

3. Ovinum fridar blínur bab, brunn: 
ur miffunatinnar, þann villsþeir njóti einn= 
inn: að, ävaxtar pínu ſinnar, ſagdi: Sad: 

τἀν, þeim fprirgéf þú! forblindadir 
ei vita nú, fjálfit þ vað vondt þeir 

vinna. 

4. Lauſnara pinum lærdü af, lunderni 
þitt ad ſtilla, hogyerdar bæmi: gott bann 
gaf, nær gjóta menn. þér til ílla: blót og 
formælíng varaft vel, á vald Guds allar 
hefndir fel, heipt lát ei hug þinn villa. - 

5. Pott þí víð αὗται ſaklaus ſert, fann- 
lega {falt þefs- gjæta, ſamt fyrir Gudi 
fefur ert, fá á þig: frjálft að græta 3 illir 
menn eru“ í hendi bang, hirtingar- vondur 
fyndugð: manns, enginn. fann þef οὐ 
þræta.. 

6. Dvinum ills þó óftir hét, ei! mir 
at heiptin þeirra, óþotinmæði: eyfur þét, 
afræfir bob pins Herra, þú ftyggir Gud 
meb fvoðban ſid, ſamvitſtan mjog: þar 
ſturlaſt vid, tjón þitt verður of verra. 
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7, Viyþlýftú hug ög bjarta mitt, Herra 
„minn Jeſu fæti! [00 að eg dyrdar bæmib 
þitt, baglega ftundad gæti; þeir, fem öfor— 
þért ángra mig, oͤſta eg helſt ad betri fig, 
fvo hjá þér miffun mæti. 

8. Heimſins og tjoful8 breffja = vél, * 
holtið þrálega vifla, beſs vegna ekki þetti" 
eg vel, þó mí margt gjori! eg“ ílla; beri fvo 
til eg blirdift þér, bið þú. þá, Jeſün fyrir 
mér,-þab mun hefnd. bara ftilla. 

9. Eg má vel teifna aumann mig, einn 
í [0 þeirra manna, fem í kvolinni þjátu 
þig, þad vó u gjold fyntanna; en þú, fem 
bættir brot mín hér, bið þú og [6 fyrir ς 
Mr, [00 fái! eg. frefun fanna. - 

10. Fyrſt þú badſt friðar fyrir þá. er 
forſman þér gjórtu melta, viſsulega eg 
vita md, vilt mér allt þið beſta; því eg 
er Euds barn og bróðir þinn, bleſsati 
Jeſü Herra minn! näd fann mig nú εἰ 
breſta. 

TI. Allra ſidaſt þá eg á bér, andläti 
mínu ab gégna,. fé þá, minn Gud! fyrir 
fjóním þér, Sonar þínð pína megna, þeg: 
at hann sagður lögt á fé, leit til þí 

- 
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— graͤtandi, vægbú mér „þá hans 
vegna! 

„ Gálmut. 
Um yfirfEtiftina á. Erofsínum. 

Lagid: Nättüran oll og ebli manns. 

tſkrift Pílatus eina lét, yfir Erofsinum 
ftanda; Jeſüs nefndur af Nazareth, nýt 

RBóngut Gyðinga lands, ( Drottúi með 
fann, Dómarinn fann, dauda ſok enga 
færri). - Margur las þad, í þefsum ftað, 
því bann var borg fvo nætti. 
2. Það var ritað og Þanninn ett, 

í þrennflags túngumáli. - Valds 5 menn 
Súða það viſsu tétt, vilja því Pílatus 
brjáli.; bann anfar greidt, ei ſkyldi neitt, 

umbteytt og framar tjáði: hvad ftrifað er, 
ſkal ftanda her. Svo {Ἐ Γ᾽ af Ð οὐτίπδ ráði. 

ὃ. þar nú á frofði Herronn hekk, δέν 
ab, mín fála! gætum, virdingar ἘΠῚ fagt= 
ann féff, með: forprið ſak eyſis mætum, αὖ 
bjálpar - fúð, beitir Jeſüs, heimsins Raufn: 
arinn góbi, hverr tjofli frá, oſs {τοὶ fa id, 
fletflau8: med fínu. b.óvi. eð 

4. Nazarenus bann "nefnift þat, nátt: 
tru ſpilling manna, fräſtilinn einn ad: vífu 
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var, belþeffa hlýðni: fanna, [ὑπο hann 
brefnt, ljóft bæði? og leynt, lifandi Guði 
einum, hans tignar Son, trúr,“ forfjúll 
þjón, tryggur í ollum: gveinum. 
5. Róngur Gydinga Plár og hreinn, í 

frapti gublegum Drottnar, fá Davíðs ftól 
ſkal erfa einn, aldrei: hang. riki protnar, 
Iſraels róg, heidinna ljös, Heitinn for: 
feðrum lengi, fvoðdan titil, fómbi rétt vel, 
fál mín! pien Herra fengi. 

6. Svoddan virðingu vildu Bann, vond: 
it Gydingar fneyda, heipkar ofundin í þeim 
brann, af því Pilatum beida: ordtak það 
brábt, á annan bætt, úfæra fettum máta; 
hann: fvud við nei því það vilt ei, þeim 
Drottinn veitaft láta: 

7. Dramblátum fetur Drottinn: ſtamt, 
med djorfüng fína og. bretti, þeim lidſt 

-fvo fem bann leifir framt, feingtu kdmaſt 
þeir effi; allt ffal mitt trauft, efunar— 
lauſt, á hans maft ἰαξ an ſtanda, hvad 
wunu mér,“ þá mennirnir, meiga Í nokkru 
granda?" 

8. J brennſlags tuůngum var petta 
ſtraͤd, þvíad vor Herrann mildi, vildi fín 
aiſta, áft og näd, allri þjóð δία ſtyldi; 

— 
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hvert fíngumdt, með huga" og fál, heiðri 
þig, tú góði Í fem kvolin þín, og kroſs— 
ing pín, feypti frá fynda móti. 

9. Géftú- αὖ moödurmälid mitt, minn 
Drottinn! þefð eg beiti, frá alhi villu 
Elárt og fvitt, kroſsins orð þitt útbreibi, 
um landið hér, til heidurs þér, belft mun 
það blefðun valda, meðan þín náb, lætit 
vort läd, lýti og bygdum halda. Ξ 

10. Handſkrift var ein yfir hofdi mér, 
hún mína fálu grætti, onnur ſtöd, Kef! 
yfir þér, fem ángur vorð bjarta bætti; 
Jeſu! þú ert, úfvalinn bert, undir Kongs— 
ſtjornun þinni, átla og ſid, um alla tid, 
óbætt er fálu minni. 

36. Ὁ álmur. 
Um fEiptin á rifti Elæðum. 

2 Eagib: var mundi vera bjartab mitt 

ttíðs. menn þá hafðu Erofsfeft Kriſt, 
Elæðnað bans tófu. fnart, (fEiptu í ſtadi 
fjóra fyrſt, fá fEyldi hverr finn part, á 

kyrtil prjónabann ljólt með lift, lögðu þeir 

blutfall djarft, fólfEuvert meðan fullgjard: 

ift, fólkið á horfdi margt. 
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2. Ritníng fú eina uppfyllt er, áður - 
vat þar um (τάδ : fErúðda mínum þeir 
fEiptu ſer, ſtirlega þab er tjáð: Hlutfallið 
yfir fat mitt fer, fæ eg þef8 einninn gáð. 
Get maður {líft fyrir fjónir þér, fjá Drott: 
ing miflu náð. í, 
8. Stú máttú {{π|ὰ nakinn var, πορίδε 
út Drottinn á kroſs, opinbert [τὰ allir 
þar, útrunninn breyta = fofðs. fvoððan for= 
fmán Guds So ur har, fannlega fyrir οἵδ, 
δέν gefſt ollum „án by'míngar, bimneftt 
miſtunar hos. 

4. Qalla eg merfi Elæbin bauð, Sifin: 
ina? í heimi hér, tm fjórar áttir foldar— 
ranns, floffur fá breifði ſer; lif-kyrtill þefði 

 Raufnara:ð, lífnar τ οὐ δ΄ εἶδαν er, vilji því 
ſtipta ſtynſemd manns, ſtilning LR 
in8 þver. ἢ 

δ: δἰ εξ vor Drottinn audlegð δά, 
eptir Í þefðum beim, Elæbin, fem hann bar 
bolbi d; en hverfi gull né feim, þó mátti 
ei hans móðir fá, bio minnfta' af gflum 
þeim, illir menn benti yfir þau {ld, ald⸗ 
tei því bæmi gleym. 

6. Gafna hóflega heimsins aut, hugchk 
inefturlar ged; [080 af Drott i þitt bag: 

RL 

————— 
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legt braub, duga lát þér þar med; holtið 
þá jorbin hylur raud, hlotnaſt má ýmfum 
féð, fvo þig ei. ginni girndin ſnoud, gæt ει 
hvad hér er ſted. 

7. Gtrífbö = manna heipt og harbýdge, 
Herrans vol gat ei nýft, þó viti nóg 
bann færtur fé, finnið var íllffu = rift. 
Þeir, fem fátæfann firra fé, fólffu - varð 
brýgja ſlikt; Gud láti þig ei glæp þann 
fté, þú. gjotir annad þvííft! 

„8. Minn á frofði. béffftú hér, Herra 
minn Guð og mann! fullnadar borgun feng: 
in er, fyrir mig fynbugann, þa fórn Drott⸗ 
inn og fál mín fjer, fú gletft en blíctuft 

bann, brüdkaups klodnad tilbjóftú mér, 
Þann befta" eg girnaft Fann. 

9. „Þentuglega féll blutur fá, etta minn 
Jeſu fjær! þú létft mig aumann finra' og 
fá. fagnadar ord þín fær, þeim kloœda⸗ 
falbi þreifa“ eg á, Þegar mig. hrigtin {lær, 
ſtraumur eymdaͤnna ſtodvaſt þá, ſtyrk rýann 

hjartad fær. 

10. Hir þó nú ffipti heimurinn, blæ: 
andi auði“ fín, endaſt fá glaumur eitthvett 
finn, þá æfin lifſins dvinz mér láttú 

΄ 
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hlotnaſt, Herra minnt hlutfall να ἢ 
kroſſsi þín, fvo býiðat frami breyti þinn 
bijúpi á fáu mín! 

97, G álmur. 
Annað orð Rriftí á Erofsinum. 

fagib: Bæri nit Gub ofs efti hjá. - 

ppreiſtum Erofsi Zerrans hjú, bans 
móðir ftanda náði, fvertið, fem fyrr réð 
Simon fpi, fál og líf hennar þjáði, Jó: 
bannes einnig Defú. Ejær, jofnt var þar 

- líða ftaðdur nær, gloggt {á að ollu gáði. 
2. Ginni móður bann fegja víð: Gos 

þinn litþú þar Evinna; við læti: 
fveininn Ea. með, Laufnarinn blíðt nans ὦ 
inna: fjá þú og móður þína þat, 
Þaðan í frá (fem ſtyldugt var), fá τόξ 
bana til finna. 

ο΄ 8. Θά ſem blýdninnar ſetti bob, finni 
blefðun τόρ heita, þeim er forelbrum ſtyrk 

„og Ποὺ, ſtunda með elffu αὖ veita; ſvoddan 
bygdanna bæmid hér, Drottinn vor fjálfur 
gaf af fér, börnunum eptir að breyta. 

4. Girnift þú, barn mitti bleſsun fd, 
bjarg lifs og gæfu fína, foreltrum ſtaltü 

Ὗ 

Ð, 7 
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þínum þí, Á þótnnn ag bíýbni ſhna; únge 
tómð þveriyndið optaft nær, óluffu' og 
flið ab launum fæ, breffsífa hefndir pína. 

5. Ekkjurnar fínna einninn θέν, ágætið 
huggun. blida; Jeſüs allt þeirra ängur 
fer, umfjón þeim veitir fríða, ef þær með 
breinum hug og ſid, bala ſig Drottins 
pínu vid, og hang bjílpræðið bíða. 

6. María Drottins móðir fjær, metir 
Guds Εν πὶ fanna, undir fio:Binum opt: 
aftnær, ángur og forg má anna, til henna 
ar lítur þó Herrann hýrt, huggunar orbib 
fendir dyrt, og forfjón frómra manna. 

7, Pad reyniſt opt í heimi hér, hlut⸗ 
„falls Drottinð ἀϊοίπα, hormünga ſperdid 
(τέ. þá ſtér, fæld líffins gleður hina, hverjir 
þó Kriſtum hata meft, hefir það laungum 
viðge:gift, lítt vill því ángri lina. 

8. Enn þeir, ſem Jeſum elſta' af tót, 
undir hang. kroſſsi ſtanda, Herrans blöd— 
faðmi horfa mót, hvern peir líta í anda, 
fríar og vonar ſjönin fett, fár bang og 

benjar ſtoda sett þab mykir mein og 
vanda. 

9. Jeſus einninn med áft og náð, aptur 
til þeirra lítur, géfur hugſvolun, hjálp 
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og. raͤd, Harma bond af þeim ſlitur, ad⸗ 
gætin fodurs augun klär, „oll reiknar finna 
batna tár, αὐΤοῦ þau albrei þrýtur. 

10. eg Tit beint á þig, Jeſu minn! 
jafnar þá brigbin færir; í mínum kroſsi 
Erofðinn þinn, kroptuglega mig nætirs {ét 
hvert einafta ſaärid þitt, ſaunlega græbir 
hjartað -mitt, og nýann fognud færir. 

11. á eg andvarpa, öffa og bið, aug⸗ 
urum fríar minnar, lít eg hvert einaft' orð: 
ið vid upp til Frofð- pínu þinnar, ſtrax 
ſyna mér þín ſignud fár, ſyndugum manni 

=. opinn ſtar, brunnur blefðunarinnar ! 

#12. Gediſtund bholbð þá gefur mér, 
Gud mina ad vilja fínum, uppí þig, Jeſu! 
horfi! eg δέν, hjartans augunum mínum, 
audlegdar gæbin lífamleg, láttú þó aldrei 
villa mig, frá frofáin6 fabmi þínum, 

„18. Sónað far undir einum (und, engra 
meina því Fénndi, hádegið fólar bita ſtund, 
hann ei fil ſtada brenndi; Jeſu kroſs-ſtugga 
ſtjölid hér, ffýlir þó längtum betur mér, - 

"fyrir Guds befndar hendi. 
14, Hvert eg fef, vafi, fit, ebur fá, í 

"fælu og bættum nauda, kroſsi þínum eg 
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held mig bid, horfandi á blób þitt randa; 
lát mig einninn þá fin þver, utaf fofna á 
fótum þér, fvo Fvídi eg ſiſt vid dauda. 

98, Ὁ álmur. 
Um bílin, er Jeſüs [οἱ á Erofsinum. Ὁ 

Lagid: Jeſüs, fem ad οἵδ ſrelſadi. 

Peir fem ad Kriſti kroſsi fenn, komu 
og fram bjí gengu, hriſtu með haͤdung 

hofudin, honum til brixlis fengu: heitord 

ſin hefdi bann baldið lítt, Zerraus mufteti' 

að brjóta, á þrémur degum annað nýtt, 
efna með. bygging fljóta. 

2. Tveir lugu ſpoddan falð = menn fyrſt, 
fytir Kaiphas's bómi, af því hafdi þab út: 
boriſt, eptir fjolmennis tómi, peſsi þó hafi 
heyrt og fjeb.,  Herrang jardteiknix friðar, 
lýgin þeim. betur gafſt um géð, gengur [00 
enn“ til vidar. 

ὃ.- Bibúngar landſins, *fólEið fleft; og 
flokkur heidinn  ftríðsmanna,  $ertann 

vorn Sefúm hæddu meft, med áafðing: 
„jun Preftauna ſegdu: ef ertú Son Guðs 

Ejær, fá Þig med Frapti ſtydur, kom 
þá bér, feo αὖ fjáum vær, fjálfur af 
Erofsi:niðut. : 
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á. Sanm, fá eð edrum hefir her 
bjílpað og læeknad marga, megnar nú 
erki að fannó ſer, fjálfum úr neyð ab 
bjarga; fvoðbon hädyrdi, hröp og tár, 
blaut þá Jeſüs ad lida, ſtod þad yfir um 
ſtundir þrjár, flutt var andláta αὖ bíða. 

5. Þá fram hjá rifti Frofði nú, kals— 
andi belb eg gánga, fem eft. af bjart: 
ang áft og trú, εἶδα. þing pínu fránga, 
heilagleik fínum þrója frí, vid holdsins 

fýfn fig binda, fíban falla grvænting Í, ᾿ 
eða forherding fynda. 

6, Ad þínum kroſsi, Kriſti fjær! kem 
eg, fem einn framandi,  géf þú mér leyfi' 
að gánga nær, géð mitt ſtyrki þinn andi, 
foo eg Íugleivi hvad til kom, híbúng, 
bríri- oið og pínu, leidftú,  manngæðffu 
milbin fróm ! móti andláti þínu. 

7. Gál mín og líf þæt fæmbir Hlaut, ΕἾ 
Π4{{6Ὸ Guds mufter? ab beita, í ſtirninni 
því eg þín ab naut, það nam Guds anbi 
veita, ſidan hefir það fyndin morg, fárlega 
gjort ad brjóti, holds náttúran því elffar 
orð, atbæfio heimſins ljóta. 

8." þremur boögum þar á mót, því 
bét eg morgu finni, með yðrun, trú og yf 

ἘΝ, 

— 
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irbot, aptur þab bætaft kynni; αἱ hvad 
veitir {líft ervibt bér, efnin og bug vill 
þverra, brixlid, ſem til var búið „mér, bar ' 
því Jeſüs minn Herra. 

9. J velgengninni" eg hröſa hátt, hrauſt⸗ 
eika trúarinnar, í mótlætinu hún bilar 
brädt, breſt finn og Ítótann hennar, eng⸗ 
“inn fullfominn á mér fjelt, avoxtur dygda 
fætur, bar því fyrir mig brixlid veft, 
leſſadur Jeſüs mætur. 
10. Hjälpa lcetſt eg med heilnæm räd, 

hinum fem ílla breyta, fjálfé mins lýta 
þó fíft fæ gáð, fvoðban má blindni heita; 
mér var þar flærfta mínfun að, mátti 
hadyrdum víða, burttók nú Jeſüs bolid 
þab, brírtin því vildi! þann líta. 

11. Fefú! í þínu andläte, yfir þig brixl⸗ 
áin bundu, ab fvo í friði ond mín fé, 
á minni bauba= ftundu; hädüng leiðft þú 
af ollum einn, alla frá hädung leyftir, 

aldrei tapaft fá noffur neinn, er nafn þýtt 

— 

uppá treyſtir. 
12. Kær fem hrekkoiſra hábúng ný, 

bjartad mitt fárt vill ftánga, undir þinn 
kroſs eg feginn. flý, fram = hjá ſkal eigi 

ἔ «ον θάπρα, þar ſtend eg kyrr, þó kals og [μόν ᾿ 

. (6) 
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kveiki mér heims óblíba, uppd þig, Jeſu! 
einn eg fje, allt vil eg með þér líta. 

13. Fyrſt þú varft hæbbur, Herta! 
þá, harma - vol -leibftu' ſlika, fvo heidri 
βίᾳ nú hedan í frá, himnar og jordin lika! 
allir Englar og oll beimð - mind, undir 
þitt vald fíg bnegi, og eg þar uppá aum | 
mannfynd, Amen af hjarta fegi 

39. Saͤlmu τ. 
Um Ræningjans ydran. 

Lagid: Einn. Herra eg beft ætti. 

nnar ræninginn reddi, fem tefsað 
það finn var, Zerrann vorn Jeſüm 
bæðdi, bann gaf. þetta ariðfvar: ef þar 
von:er til nokkur, αὖ þú Guðs Sonur 
fért, hjálpa Þér-og fvo otEur, út þefs: 
um nauðum bert. Er 

„8. En binn Þar uppá „gegndi: ætti 
bræbift þú Gud! bverjum ſtraffs beipt: 
in begndi, hún var rétt fofþénud; mið 
megum vel meðt:Ea, vetEa betaling þann, en. - 
þefsi' er alls án faEa; eptir það fagði hann: 

8. Zugſa þú til mín, Herta! Pa bæld: 
„ut þú víti þitt; ἀξ Drottins ei nam 

—— — — —— 
r 
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þverra, anbfvar lét heyra fitt:. fannlega eg 
þér fegi, (fú er huggunin víð), þú {falt á 
þe'ðum δορί, mér þjóna í Paradis. 

4. Sſjä her fyrſt ſtraffid ſynda, fála 
mín! briggilegt, forherding hjartans blinda, 

„ þó holdid Fveljift frett. (Θέζού mer, Jeſu 
- góði! eg gégni vel birting þín, meb trú og 
tára-flóbi, og tjái þér brotin mín. 

5. Reningjans ydrun eina, athugum lífa 
meb, hann gjordi játning beina, hataði ille 
verf ſted, því fagði Hann væri að von: - 

- um, Verðlaunin tánglætið, ávítun veitti hon. 
um, fem Οἱ ei gæta þefð. 

6. Hann trúði; á himnariki, befbi vor 
Selið τάδ, þó fyndugra fýnbift lífi, {bo 
treyfti á hans náð, með biygdun og Þreld= 
um huga, errann fín minnaft bab, ljúf: 
Tega lét fér tuga, loforð ef fengi það. ἢ 

ἧς Hrop og hareyſti gjörtu, beiðnir og 
- Rúdar þar, fríngum frofginn á jordu, med 
kals, brixl og hätüngar; fvaradi? ei Son 
Guds neinu, þó fjálfann pad {ποι þann, 
en fyndugð manns orti * einu, ἀπ dvalar 
gégna vann. 

8. Geætt mér fyrir fjónum ffartar, fæll 
Jeſu! gedſtan þín, þér getk heldur 

Ἔ * 69 Í 
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til hjarta, hans neyd enn ſjälfs pins pin; 
fama hefir þú fínni, við. ſyndugar ſtepnur 
hér, því aldrei elſtu þinni, apfur, minn 
Herra! fer. 

9. Illvirkinn hafði. unnið, ödäda— 
verfin ſteœrſt, gotu glæpanna runnid, 

greidt fram í daudann nerſt; en Jeſus 
ekki vildi, á þab neitt minnaft nú, [00 
var mifil þang milvi; mín fál! það hug: 
leið þú. 5" 

10. Enginn grvænta ffylbi, þó δια 
hafi feint, [σαι er Guds Gonar mildi, { 
annars hjartad hreint, því hvorki vid ftabi 
né ſtundir, ftílud er Drottinð náð, allt 

fram andlátið undir, oſs býðft. bang hjálp: 
αὐ - ráð. í 

11. En þú {falt efi treyfta, oviſsri 
bauba = ftund, né Guds með glæpum freifta, 
gjorandi þér í lund: náðar = tíminn fé næfta, 
nógur hondum fyrir; ſlikt er hettuſemd 

herſta; henni Gud fordi mér! 
12. Evo margt eg fyndgab hefi, ſorgin 

mig ſturlar nú, ydrun Guds πάν mer géfi, 
glóandi von og frú. Herra “δε bjart Ὁ 
Fjæri! hugfa þú til mín þá, dapur et daud⸗ 
inn nærti, og brag mig fuglum frá! 

= 



— 
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40, Gálmur. 
Þriðja orð Briſti á kroſsinum. 

Lagib: Glaparinn ſtjarna, etta hreinn! 

ppá Ræningjans orð og bón, anfaði 
Guðs hinn Fjæri Gon: þú fEalt, fann: 
Lega fegi eg þér, fælu:vift hafa í 
Dag með mér. 

2. Gjábú med gætni, fál mín fjær! 
fann ydran hverju fraptad fær, uppá 

sc þab bæmid er hér rett, ollum til lær 
bóms fyriſett. — 

3. Reidi Drottins þá uppegnd er, vfr 
it tánglæti mannſins hér, ydranin blidk— 

„ar aptur (Bub, ei verður fyndin tilreiknud. 
4, þó komi hoſtug befnbin bráð, hrein 

- yðran jafnan finnur. náð, midt í ſtandandi 
ſtraffi því, ſtilliſt Guds reidi uppá nú: 

5. Samvitſku orma fárin veſt, fónn 
ydran jafnan græbir beſt, hugſpalar fál 

og huggar οὐδ, heilaga Engla gledur með. 

. 6. Bæn af ydrandi hjarta bít, bún ὦν. 
. fyrir Gudi metin býr, Herrann Jeſus á 

hverri tíð, henni gaf jafnar andſvor blíð. 
#. Gem Móifeð meb fínum faf, fætt 

vatn bró forðum fteini af, eins fær ybr= 
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andi andvarp heitt, út af Guds bjarta 
„miffun  teiðt. ; 

8. Jätning mín er fú, Sefú minn! jeg 
er, fem þeféi ræninginn, já engu betri 
fyrir augfón þín, ef þú vilt veifna brot: 
in mín. 

9. Sém eg πα þínum Frofði ab, kannaſt 
þú, Rejú minn! vid þad, ſyndanna þúngi 
þjafar mér, þreyttur eg mí að meftu er. 

10. Alnakinn þig á einu tré, út þínat 
hendur  breibande, ſärin og blödid ſignad 
þitt, fjer nú og fÉobar hjartað mitt. 

11. Par við buggar min ſäla ſig, 
fooðtan allt leibflú firir mig, þíns hjarta⸗ 
dreira heilog lind, hreinſar mig vel af. 
allri fynd. 

12. Kroſsins burtnuminn. Foglum frá, 
Kóngur rikir þú himnum á; Herra! þeg: 
ar mig brellit pín, hugſadu' í þinni býrð 
til mín. 

13. Gegbú hvern morgun fvo við mig, 
{æti öefú! þef beitt eg. Þig: i bag 
þitt bold í heimi er, hjartad ſtal Vera þó 

“ hjá mér. 
14. J bag (hvern morgun eg fo. bin), 

albrei lát mig þig féiljaft við, hugur, fínni 
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og: hjartad mitt, hugſi og flunbi ά. rik⸗ 
id pitt. 

15. Eins þá δαί: mín and [ἀ{6 εἴ, 
orbin lát mig þau heyra blid: í bag 
Gegdu) ſtal ſälin þín, ſannlega koma í 
býib til min. 

16. Herra minn! þú varſt hulinn Gud, 
þá bæbni leidſt og kroſſins naud, þó hafd⸗ 
ir þú með „bærftri δάδ, á himnariki vald 
og τάδ." 

17. Daubanum mót mér bjorfúng ný, 
baglega ver af ordi því, Í bag, þá líður 
ei lángt um þad, leiðb verðir gnd í 
fælu ftað. 

18. O Sefú! féu- ordin þín, andláts 
fíbafta huggun mín, fál minni verdi fælan 
víð, med fjálfum þér í Paradis! 

41, Gálmur. 
Það fjórða ord Kriſti á Erofsinum. 

Qagib: Af bjúpri-$rigb áfalla? eg Ῥίᾳ, 
m land gjarvallt vard yfrid ímirtt, - 

allt nær. frá fjattu ftundu, fólin því ljóma 
finn fekk byrgt, fenn til bínnar níundu í 
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Guð minn, (Sefús fvo brópat bátð, - 
hvar fyrirglepmbir þú mérbrábt? 
fvobban, mín fái! vel mundu. 

2. Enginn {fat bugfa“ ad Herrann þá, 
hafi meb efa? og bræbi, hröpad þannig og 
borfib frá, heilagri þolinmæbi, fyndanna 
krapt og Evalanna ftærd, kynnir hann οἵδ, 
fvo verdi hræerd, hjortun frá breffja æbi. 

„3. Gðlin blygdaſt αὖ fffna fjær, þá 
Skapara finn fá- líba, hún hafni ei. ſtuld, 
(þad - vitum vær), - þef voða meinſins 
fríða; o! "hvad ſtyldi þá féammaft fín, 
ſkepnan, fem Drottni 168 þá þín, med hrigd 
og hjartans kvida. 

4. Avi hvad má eg: attmut þræl, 
dugrabur niður brjúpa, þá eg beyti, minn 
Herra fæli! ſu harma bylgjan bjúpa, géff 
vfir þig, þá galbftú míns. gjarnan vil eg að 
fótum þín, feginn fram flatur krjüpa. 

ὅ, J ytftu mirkrum um eilífð“ er, op 
og gníffran tannanna, hefndar-ſtraff pad 
vart maflegt mér, fyrir — glæp: 

anna; frá því, Jeſu! þú frelltir mig, 
= freft gengu mirkrin yfir þig, fvo. A eg 

þú. kool ei. tanna. 
a 
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6. J ſvortu wirkri það ſama finn, ſorg⸗ 
ar -rauſt letſtu ljóma, þá brópabir þú 
mig, Herra! inn, Í bimneffann týrtar: 
ljóma; „í því ljófi um. eilíf. ár, üthröpa 
ſkal mín rauſtin lát, lof þinna leynb= 
arðónra. 

7, Synda, forga og. motgangs með, mirkr⸗ 
in fvo opf mig pína, að glaggt fær efti - 
fálin fjeð, fælu geiflana þína ; Jeſu, rett⸗ 
lcetis jólin fæt, fyrgjandi eg þad fyrir þér. 
græt, Harma - tauft heyr þú mína Ὁ 

8. Gud minn! fegieg gjarnan her, geyſt 
þó mig forgin mæti, Jeſu ! eg: (æti nu það 
af þér, þad ſtulu mín úr - ταδί, gjorvall 
þá. heimſins gledin bvín, Gud minn! eg 
hrópa vil til þíns:* Gub minn allt bol 
mitt græði ' 

9. Yfirgéfinn Fvað Son Guds fig, bä 

altrei mig, eilífur Guð hang vegna, fyrir 
þá Herrans hrígbar - ται, bæi fur Drott⸗ 
inn mun efalauſt, grätbeidni minni gégna.. 

10. Þá fólaBirtunni eg ſpiptur er, fjón 
og heyrn tefur ab tvína, ταῦ ο málfæri 
mínfar mér,. mirfur daudans fíg fýna, í 
minni þér, Drottinn fæll! þá fé, Gonar 

. 
í 

færbi" þann fogtin megna; yfirgefur því, 

* 
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Sín hróp ἃ Erofðinð tré, leid fál til {{{6- 
ing „mína ἊΝ 

42. Saͤlmur. 
Fimta οὐ Kriſti á kroſsinum. 

Eagib: Eins vg ſitt barm, fabir äſtargjarn. 

fátti neyð, fem Sefús leið, ſagdi hann 
glaggt: mig þyrftir. Svo Ritníng 

hrein, í bvetti grein, uppfylltift ein; um 
þab mig ræða lyftir. 

2. Strax bljóp einn að, þí beyrbi það, 
bitta njardarvott Æunni, lét ἃ τοῖν - φυῖξ, 

Dtap í eðiE, með fle tilvit; og bar Jefú 
SR munni. 

3. Foruntraft má, mín fál! þar á, mað: 
uinn hverr peſs gætir, ad hann: fem tað, 
hefir -meb báb, á himni og (40, hormung 
þvílífii. mætir. , 

4. Hann fá fem vín, af valbi ſin, út, 
vatni fætt tilreiðði, með forgat - fit, féff . 
fúrt ebif, fyrir ſpala-drykk, þá:fárt hann 
þorftinn neyti. 

5. Því mundi? ei hét, til blífbar ér, 
a ebikid líta, fem. vín ágjætt, giera 3 
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vel fætt, fyrft gat þab bætt, hang Guð: 
dóms maftin rífa? 

6. Qomin var tid, Frapta =verf fríb, 
Sriftur ei gjöra ſtyldi, bin ſtundin þá, 
fyrir hendi lá, hrigd, kvol og þrú, Date 
ann vor líta vilbi. 

7. Qrapta = verf hrein, kemndu þá grein, 
αὖ Kriſtur Guds Gon væri, en kvolin hand, 
fýndi til fann8, að fynbugð mann !. Í 
og gjöld hann bæti. ΄ 

8. Guds eina Son, gjatbift vor — 
þá græbti hann mein og. kvida, offurlamb 
beft, bann ordinn ſjeſt, fyrir utdn „ breft, í 

- því bann kvol nam líða. 
9. Af ſtridi því, fem ftód hann í, [τὲς 

leiki manns náttúru, preytaſt mjog vann, 
því þyrfti bann, þáði bofvann, þó af 
ebifi fátt, 

10. 3 annann ſtad, merf, maður! það, 
og minnft peſs hverju fínni; ab Herrann 

Kriſt, hefir melt pyrſt, af áft og a eptir 
fätuhjälp þinni. 

11. 9 maður! nú, þenf þar um þú, 
þinn hugur biygbaft ſtyldi; Gud þyrfti hér, 
ad bjáipa þér, en hjartad þitt ev, Ὅτ 
eptir hans mildi. 
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„12. Heyr þú, fál mín! talar til þín, 
trygda brüdguminn góði: þyrftur eg et, í 
hrigdum δέν, fvo: hjálpi? eg, þér, úr bættu 
Fvalanna flóbi: 

18. Ber honum fí, peſs bib eg viſt, 
beiffann drykk hræſnis anda, ordin þang 
hrein, á alla grein, fyrir utan mein, ós 
brjálud láttú. ftanba. 

14, Uppá orð þín, fvarar fál mín, ſorg⸗ 
in þó málið beptir: þyrft er eg nú, og það 
veitftú; þýti Jeſu! þinni miſkunſemd eytir. 

15. Eff? er þjá mér, þab þyrftum þér,. 
þori eg nú. fram. ab bjóba, nema. fá tár, 
trú sveif, þó. Eldr, fem. til þín ſtär, tal 
það og virð til góða. 

16. fof, dyrd fé þér, lauſn féffftú mér, 
og létft þig fvo miflu Fofta, hjartad á ný,. 
buggaft af því, ab eg er ἘΠῚ frá eilífum: 
fvala  þorfta.. 

43. Ὁ álmir. 
Bjatta orð Kriſti á kroſsinum 

Lagid: Mlfagurt: ljóð oſs birtiſt brátt. 

ptit að þetta: allt: var ſked, edikid “7065: 
ús fmatEa véð, þrótt og lífsfrapta þverra 
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fann, Það er fullkomnad, ſagdi 
bann. 

2. Ord bins Herta meb "áft og trú, 
athuga ſtyldir, fál mín! þú,ef þeirra. 
grundvoll fannann. fjet, fæta huggun þau 
géfa þér. 

3. Fyrſt ſtaltü vita" ab Gud útgaf, 
greinilegt lomeil binnum af, bann vill αὖ 
ſkuli eimi: í, þverr. mabur lifa. eptir því. 

4. Algjort véttlæti ljóft og leynt, lífama, 
ál og gedid hreint, fyndalauð orð og atvif 
með, af οἵδ᾽ logmälid heimta. réð. 

5. Hugurinn vor og hjartað fé, í hreinni 
elffu rétt brennandi, fyrir utan. bræfni, 
bræbi" og bann, bæti vid Gud og ná- 
úngann. 

6. verr þetta gæti haldid rett, honum 
var lifid fyriſett, en ef í einu út af brá, ei- 
líf fortæming vib því lá. á 

7. Enginn. madur frá Adam fyrſt, eptir 
þann bag Bann fyndgatift, fulnægju gat 
því gjort til ſanns, gengur pad längt vfir 
ΕΠ manns. Ξε 

8. Dbærileg var allta felt, eptir því 
Drottinn gekk {vo frekt, annadhvert ſtyldi 
uppfyllt þab, eba manrkynid fortapad. 
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9. Jeſüs eymd vora alla fá, ofan kom 
til vor jörðu á, heedum bimna upprunninn 
af, untir lögmálið fíg bann gaf. 

10, Biljuglega í vorn ftab géff, var fú 
framfvæmbin Gudi þef, fodurnum Ylýbni 
fyrir oſs galbr, fullfomnati fvo logmäl 
allt. 

11. En fvo ab fynda feftin ſted, fann: 

lega yrði for'tft með, og bo'van logmäls 
burtu máð, tal kvol leið og daudans 
had. 

12. Þá hann nú bafti allt uppfyllt, 
ſem oſs var fjálfum ab gjora ſtyldt, og 
bæta σῇ bor brotin frí, a vilbi þann 
014. því. 

tn Sa 

18. Peſs vegna Herrann brépa nam, | 
hartnær á ofsi flíginn fram, αὖ οἵδ᾽ fí . 
voru andläte, oll. hans vertffulban hugg⸗ 
un Τό, 

frelſis ρέμα kann: það er Í Sg ið 
ad! fegir bann. 

15 Fullkomnad logmäl — * et, 
fullkomnad gjald til launar þér, fult: 

14. Gvoðban abgæt þú, fála mín! Son⸗ ἢ 
ur Guds hrópar nú. til þín, hvad þér-til 

Á 

—— á 



Elmar. „185 

komnad allt það fyrir er ſpäd, full: 
Eomna ffalt þú eignaft níð. 

16. Seta Jeſü! eg þaffa þér, því: 
lifa huggun gafftú mér, ófullfomleifa all: 
ann minn, umbæti Gubbóms Eraptur þinn. 

17. Hjälpa þú mér fvo hjartað. mitt, 
hugſi jafnan um bæmid þitt, og balbift 
hér í heimi nú, vid hreina ſamvitſku' og 
tétta trú. 

18. Uppá þefgi þín orbin trauft, ὅ- 
bræbbur δὲν eg Fvítalauft, því fú frelfið 
fullfomnan þín, forlífad hefir brotin mín. 

44, Gálmur. 

Sjaunda orðið Kriſti á Erofsinum. 

Lagid: Herra Gud í himnariki. 

MHeopadi Sefús hátt í ftad, holds megn 
og Eraptur dvinar: eg fel minn anda, 
— kvad, Fadirihendur þínar. 

„ Þú, kriſtinn madur! peyk uppi, 
jiii Serra beiſtann dauda, að orðum 
bang og einninn gá, eru þau fæfníng 
nauda. 
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3. Jeſus haldinn í hærſtri Fugl, hladinn 
með eymdir allar, dapurt þá adgekk daud⸗— 
ans bol, Drottinn finn Fodur allar. 

4. Herrann vill kenna þar með þér, þín 
ef mann < taunir freifta, gótlyndur Faðs 
ir Guð þinn εὖ, gjorir þú þe ab 
treyſta. * 

5. Fyrir Jeſum þú fullvel mátt, foður 
þinn Drottinn Kalla; en þó þig frofðinn' 
þvíngi þrátt, þad mýfir hormüng alla. 

ὃ. Eins og Fadirinn aumfar fig, yfir 
„ fttt barnið fjúfa, fvo vill Gud einnin ann: 
aft þig, og αὐ μόν í miffun hjükra. 

7. Einninn ſyna þér ord hang lát, o— 
daudleik fálarinnar, þó Froppurinn verði 
kaldur när, krenkiſt ei lífið hennar. 

8. var Bún finnur fínn hvííbar = ftab, 
Herrann fðnir þér lífa, hond Guds þíð Rod: 
urð heitir það; hugſa um tætu flífa. 

9. Viljir þú eptir. endad líf, egi þín fál 
þar beima, unbir hond Drottin δ þá ᾿ 
blif, —— geyma. 

— 



8 
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10. fatti Guds hond big leida her, 
tífð = veglu haldt þá beftu, blefgad ord hans 
fem bobaft þér, í brjófti" og. bjarta feftu. 

ΤΙ. Hrind þú ei frá þér Herrans hond, 
hún þó þig. typta vildi, legg beltur bæi 
líf og ond, ljüflega á Drottins. milbi. 

12. Hér þegar mannleg bjálpin bvín, 
holdid þó fveini og fyti, uppá hond Drott: 
ins augun þín, ætíð í frúnni líti. 

18. Ad morgni" og kvoldi minnft befs 
vel, mäls upptekt láttú pina; af hjarta“ 
eg þér á. hendur fel, Herra Gud! fálu 
mína. 

14, Gvo máttú vera viſs uppd, Οἱ 
þér daudinn granda, fála þín mætir miffun 
þá, millum Guds Fodurs hana. 

15. Hun fínnur- ekkert heigdar = frið, 

hormung né mætu neina, í {ἰδὲ {fobar æ= 
tid blío, áfjónu Drottins hreina. 

16. Eytirteft mér pad  einninn jóf, er 
eg þefð gæta funnis andláté bæn fína fjálfa 
ur tóf, Son Guds αἱ Davítð munni. 

17: Bæn þína aldrei bygdu falt, á 
-brjóft = vit  náttúu þinnar, í Guds orbi 
ſkal hün grundvallaſt, þab géfur ſtyrk trúr 

2 arinnar. 
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18. Ver vitum ei hvers biðja ber, blind— 
leifinn holds því velbur, Guds orð fýnir 
þann fannleif þér, ſall er já þar við 
heldur. - 

19. Bertú, Gud Fadir! faðir minn, i 
Frelſarans Fefú nafni, hond þín leiði mig 
út og inn, ſvo allii fynd eg bafni: 

20. -Ýgntin þín, Drottinn! hlifi mér, 
þá heims eg adſtod miſſsi, en nær fem þú 

„mig byrtir hér, hond þína? eg gladur fyfbi. 
21. Dauðanð ft:íð af þín heilog hond, 

δ᾽ ΠῚ mér vet að: þreja, medtak þá, Faðir! 
mína σοὺ, mun eg {vo glatut beya.. 

22. "Minn Jeſu! andláts orbib þitt, Í 
minu hjarta? eg geymi, fé „þab og lífa fí: 
aft „mitt, þá fofua' eg burt út heimi.“ 5 Ὁ 

45, Gálmur. 
im Jeſu suða. 

Lagid: Fadir vor; fen á himnum ert. 

%: Frelſarirn Í Fodurs hand, fól nú 
blefðabur fína ond, niður fitt hofud bneigbi 

fytft, Zerrann í því henn ſaladiſt. Drott⸗ 

inn vor: þanninn dó á té, däſemd fund ei 
meiri“ ſte. 



— — 

Sumar. 189 
2. Sankti Páll ſegir í ſannri raun, 

ſyndarinnar fé daudinn laun, bana- ſpföt 
hans eru brotin ljót, bodordum Drottins 
giord d mót, fá {Eal depja, fem ſyndgar 
hér, foobban úrffubur téttur er. 

3. En þab θές heima átti ſiſt, af því 
Jeſüs er ſaklaus víft, af helgum Anda' 
með hreinum fið, hann var gétinm Í mey⸗ 
jar-kvid, Guds got urð veru fegurft mind, 
frjálð lifði og tó af allri fynd. 

á. vefi refsing né belja bað, hafdi nú 
Sefúð forffulbad, hvad kom þá til αὖ Herr— 
ann leid, barba pínu og beiffann deyd? eba 
bvar fyrir byttift bann, hegningar til: fem 
aldrei vann ? 

5. Guds Andi þar á gjórir ſtil, greinir 
þvílífa orſok til: vegni míðgjorða votra 
bét, vifðulega hann færður er, því Ð vott: 
inn lagði [00 fyrir fann, fyndirnar vorat 

„uppá hann. 

6. Gjá hér, mín fál! fyrir fyndir þín, 
Sonur Guds lidur kvol og pin, hann bó 
fyrir þig, fem daudans bab, árlega hafi 
forfEulbað, bann lét fitt οἱ fvo lifdir ἐν 
{{{6 eilífð von því áttú nú. 
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7, A mig var fallin pyngſta Þraut, pviad 
eg Drottins logmäl braut, famvitffu færbi 
fynba grád, fvo féff daudinn ſterk yfir = ráð, 
til forðæmíngar mér fjoturin band, faſt— 
lega héldu víft til fannð. Ξ 

8. Logmäl fafnabi fetum mér, feftinni 
daudinn eptir fer, baudinn til bómjinð breg= 
ut fnar, bómurinn ſtraffid úrffurdar, ſtraff— 
ið um eilífa aldrei dvin, sl því var bin 

bngſta pín. 
9. Logmälid hér fig — fyrſt, felbi 

þab bóm yfir Herrann Kriſt, pad baud: 
að. fá bolvad ur fé, fem bana líður á einu 
fré, bjarflega> eptir því daudinn géff, Drott⸗ 

„inn frá lífi ſtilid féft. 

10. Geft þá, fem logmäl feiti mér, 
fjálfur borgati Jeſüs hér, þad mifti. fína 
maft í því, mig verður nú ab láta frí, 
daudans broddur var brotinn þá, burt þang 
fángélfi {lapp eg frá. 

11. Gilífur daudi deyddur er, daudi Kef 
þab vinnur hér, týrt mefur Drottinn dauda 
minn, daudi! bvar er nú broddur Þinn? 
bauðinn til lifs nú flutt er ſtig, πὐθθῇ 
Daubinn bafar mig. 

—* 

* a 
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12. Daudinn því orkar einn til fann8, 
uütſlokna Hlýtur lífið manng, holdið legſt í 

finn hoilbar⸗ ſtad, þang maft nær efti lengra? 
enn þab, fálin af ollu fári frí, flutt verb- 
ut himna fæfu í. 

18. 3 þínum banda, 6 Jeſu! er mín 
„tífgisf og huggun trú, báfemdar fraptur 
bauda þínð, dreifiſt nú ínn til bjarta 
míns, uppá bad fynd og illſtan þver, út 
af teyi í brjófti mér. ; 

14. Þú hneigdir þínu hofdi ljóft, Herra! 
þegar á frojói tóft, meb því bendtir þú 
mér það fínn, αὖ minnaft jafnan á bauba 
þinn; ein8 þá eg ben, {fulu augun mín, 
upp líta, Drottinn fæll! til þín. 

15. Fyrir þann deyd, fem þoltir þú, þig 
bið eg, SRefú! um þad nú, að géfi mér Ὁ 
þín - gæbftan blíð, góða kriſtins manns 

dauda tíð, hold mitt lát bvílaft hægt med 
frið, hond þín fálunni tafi vid ! 

46. Ὁ álmur, 
Um teifnin ſem urðu við Kriſti δαμδα, 

Lagid: þá linnir þefsi likhams vift, 

egar Kriſtur á Erolsins tré, Eannaði 
baudann ſtrida, teikn og ftórmetti meſtu 

7 
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fté, mælir. {vo Nitning frida, muſteris tjald⸗ 
id mjeg umvendt, í miðju vard að ryfna 

í tvennt, hriſtiſt jarð harla víða, 

Ὁ. Gundur Elofnudu bjorgin blá, byrgd 

leiðin opnaſt fóru, likhamir daudra lifna 

Þá, lit her pau urdurin ſtöru, eptir Lauſn⸗ 
arans uppriſu, inní borgina vitjudu, αὖ. 

᾿ ſumum þar fjenir vóru. 

3. vað þér bifforfan hermir rett, 
bygg αὖ því, fál mín mæta! þér til læt 
döms er þad framfett, þefð áttú vel að: 
gæta, jordin {Ealf þegar Jeſüs do, jafnvel 
Þeir hordu kettar þó, {ὅποι medaumkun 
fæta. 

"4. Gttíni barbara" er hjartad pad, fem. 
heyrir um Jeſu pínu, géfur fia þar þó efti: 
að, ann meir gjálífi fínu; fann nvffið 

fvobban Fal:t hugffot, Kriſti bauda ab girn⸗ 
aft not? Gud fljórni gedi mínu! 

τ δ: Mob má untra Din þúnga jord, 
þreybi οἱ fyrru" að halda, blágrýtið einn: 

in bjorgin hord/ breſti lidu margfalda, hold⸗ 
„ib þó ei né hjartad manns, hriggiſt vid 
pínu Efaparanð, fem hans þó blaut ab 
gjalva. 

— 

A 
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6 Fortjaldid ſhnir ſannleik bann, ſund⸗ 
ur þá ryfna nábi, aftakaſt ſtyldi oll fyrir 
fann, eptir Guds ſettu rädi, Gydingakyns— 
ins kongleg ſtjorn, Kennivaldid óg logmäls 
fórn, fem Ritning ſjälf um ſpädi. 

7. Hindran réð. ollum ætíð ftór, inn í 
Gurs riki banna, því veldur ſynda feftin 
ον, og ſaurugleikinn verfauna; en fyrir 

| Belú:týrftann. deyd, Drottinn tilbjõ oſs 
opna leid, héðan upp til himnanna. 

8. Þér í kriſtainnar helgidóm, hofum > 
vér frelfi! ab ganga, þar bodaſt náð og 
(blejðan from, burt ἐν þáforgin ſtränga, ſäl⸗ 

in vor hefir hina braut, beint í Abrahams 
gledi⸗ſk aut, eptir heims hormüng lánga. 

9. Fielſarans dauda einninn að, Gubuð 
ikin hér njóta, gudlegur kraptur gjordi það, 

grafirnar“ opnaſt hljóta, því Drottins Kef 
| bandi á Frofð, daudann figradi fyrir 'of8, 
abl hans og brodd nam brjóta. 

10. Merf, ad „úr jordu mátti ei neinn, 
maður frá. banda ſtanda, fyrr enn tjedi 
vor Herra hreinn, bold fítt aptur lifanda, - 
forftur allra „því uppreis þann, af eginn 
frapti'.og þar með fann, endurlauſn oſs 
til handa 
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11. Zofdinginn kroſsi Zerrans bjá, hér > 
med allt fólti líta, jafnfnatt, fem Þetta ᾿ 
jardteikn fjá, játning þeir gjarðu Πίξα 
fannlega befir ſaklaus bann, og Son Guðs 
metið þefsi mann,brjóftflá og bráðt heim viklja · 

12. Bólfid, fem harða Frofðin8. fool, * 
Kriſti fyrr óffa nábi, fann nú hid þýngfta! ;- 
í Grjófli bol, beiffleg famvitffan þjábis of- ὦ 
baftarlegann úrffurd flý, ef þú vilt vera? τὸ 
af forgum frí, bætt er rafanda ráði. 

13. Daubi þinn, Jeſü "Drottinn! þá, ἡ 
týrblegann frapt útfenbi, heibnum manni ὦ 
fvo. bér vid brá, bann. þig Guds Gun 
mebEénndi. Eg bið gæbffunnar gedid þitt; # 
géf þú viblifni hjartað mitt, ab vo frá. < 
íllu "vendi! Ἂς ἐς 

47, Gálmur. “ 
Um Rtifti Funníngja. ag 

fagið: O Jeſü! elffu hreinn. ἐπ 

Já unníngjar Kriſti þá, Erofsínum fángt“ 
í frá, ftóðu með þúngti Þrá, þefsa til" 
FR J——— ᾿ 

Ὁ, Var Þar og vidftadt með, að vífu“ 
margt Evennfóltid, fár Befú fengu ῃ ed⸗ ſorg⸗ 
andi bátu sé, . κα á 

—— 



Bálmar. 145. 

3. Af beſsu, mín fál! þú fjer, — 
hverſu er, valt allt í heimi θέν, haf ΠΕΣ 
í minni þér. 

4. Duínar og bregft í blé, á þhubar 
ftundunne, vinffapur, frændur, fé, FE 

hygg eg þad fé. 
5. þó vildu vinirnir, Veita hjälp noðfra 

þér, Vörn þeirra Ónýt et, enginn daudan⸗ 
um vet. 

6. affinu bjúfrar bönd, -þá herdir — 
argrond, bjálpa þó engin ond, upphugſud 
radin vond. 

7. Vinſtkap í fynba ſid, fála min! peſs 
eg bid, haldtü ei verold vid, Viljir þú 
fofna' í frið. —— 

8. Hreinann vinſtap haldt þú, vid Herra 
þinn Jeſum nú, í hreinni hjartans — frá 

heimſins elſku þér fnú. 

9. Þann einn má bjálpa þér, þá. hjás. 
ſtod mannleg „þver, beim þig á la 
[ἐν í himna fælu ber. 
10. Pad hér í fannleif fjeft, er Sonur 

Guds andabeit, forgin þá — ſem 
elſtudu beft. hj: 

Ὁ 
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I1. Kriſts botn eru kroſs „börn, við 
Keiſtum „Blýðnið - gjörn, hann fðnir þeim 
hjálp og vorn, þó hord fé fútar kvorn. 

12. Pu ſtyldir þar ad. θά, „þó. þeir 
ftæbu lángt frá, óllir fambuga fjá, Son 
Guds kroſs feſtann ä. 

13. Komid ἴσο konur og menn, ab krofs 
inum Jeſu fenn, „þó naudin preyngi þrenn, 
þar fæft nóg læfníngen. 

14. Som; þú, {át kriſtin! bér,- fem. fof8 
„og.mannraunir ber, fettú fyrir, ſjönir þér, 
Son Guds, fem píndur 'er. s 

15. Uppä bans „heilag. fár, horfi þín 
trúin. Blár. þad mykir trega" og tár, tempr⸗ 
at allt forgar = fár. 

16. Soͤrtu, fyndugur mann! færður um 
Ὁ byggju = tann); horf þú. beint uppá bann, 
fem bjálp þér á kroſsi fann. 

117. Hverr, ſem >eir = orminn = Íeit, af 
Iſraels manna {veit, eitrið, εἶ. ä þann. beit | 

oll ſtilltiſt plägan heit. 

Is. Svo ſtoͤr ſynd eingin⸗er⸗ — 
granda per ef þú á SN diet, — 
í trúnni þér. 
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19. Sje eg þig, ſell Rr, fvo fem ἀς 
„lengdar, nú, „von. mína" og veifa tru, vid bið 
eg hreſsir þú. 

20. pá. τ die ſärin mín „ færir mig. 
„bjartanð pín, farin „þá ἢ; eg þín, ſorg oll 
og kvidi bvín. 
21. it mig, ὁ πε. fjær: „olbrei {vo 

vera „þér. fjær, að fidr eg ei fát.þín fjær, 
þá forg, og eymd mig, flær. 

22. Beit mér eg verði og, fé, vin þinn. 
og kun inge, þó hverfi heilſa og.fé, hjálp 
mun þá. nóg Í tj, 
220... fel í "férbvert. finn, [αἱ og lik⸗ 

„ama,mi:n, { vald 09. vinſtap þinn,. Að, 
„og. iði þar 48 finn. 

48. Saͤlmur. 
Um Sriſti ſidu fár. Ὁ 

Fagid: ἀργά, Πα Zeſüs vendi· 

Ad kvoldi Juͤdar frá eg færi, til fundar 
-fenn við: Pílatum, og þefs beiðu' að ekki 
væti, anduð lik á“Etofsinum, því hátíðin 
Vat harla mætti; þér 00. Ritning grein⸗ 
it um. Á 

ΩΣ 
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2. Sttíðs - mennum bann band að 
brjóta, beinin Þeirra? og fvo var gert, 
beljar * ftund þeir hrepptu fljóta, hinir 
tveir, fem greini eg bert, en efúm létu 
ſins {{{π|8Ὸ njóta, limina bans ei fengu 
ſnert. 

3. Stridsmann einn með heiptar bóti, 
hardlyndur gekk Erolfsi að, Lauſnarans 

ſidu lagði fpjóti, lagid nam í hjarta ſtad, 
blóð og vatn þar frá eg út fljóti, fyrr 
var aͤdur fpíð um það. 

4. Umhugad er einum Drottni, allra 
finna barna líf, í jordu her þótt holtið 
totni, huggun étauft mig gleður {líf, hann Ὁ 
vill ei týnift beinné brotni; bleſsud fé 
fú elffan rik! 

5. Guð Drottinn mö gadſtu tábi, 
gjörði Adams fíðu af, fríða kvinnu fyrft á 
láði, faft bann þó á meðan fvaf, vafnaður 
þef að vífu gädi, og veglegt henni nafn= 
i gaf. -.. 

6. Gofnabur á finni fíðu, ſarid Drott- 
inn Jeſus bar, fvo α af. vatni! og blóbi' 
hans blíðu, bygdiſt heilog kriſtnin þar, 
náði“ hún edla nafni fríðu, παν til himna 
ftígin var. gr 
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ἡ. Efoba þú hvernig ſtirnin hreina, 
{ἘΠῚ αἴξ nú með réttu á, ab vífu jafnan vatn- 
ið eina, vor lífþamleg augun fjá, en trúar 
fjónin fvo má greina, Sonar Guds blóð 

þar lítur bjá. 

8. 5! hvað md eg fælann fanna, 
Ganfti Thomäs Poſtula þinn, þá fíðu mátti 
bann fár þitt kanna, fína bond þar lagbi 
inn! „þú munt ei mér þjáðum banna, það 
ad ſtoda, Jeſu minn! 

9. Allar Jeſu æbar flóbu, opnaðar Á 
fvglínni, breyta loekir bundu og flóði, 
um Diottins líf á Krofgin8 tré, παρὸ af Ὁ 
laufnar gjaldi góðu, Guds Son fyrir mig 
lét í tie. | 

10. En [00 eg ſtyldi fjá og játa, fanna 
elffu Drottin mins, vildi hann efi læfi= 

ar láta, líf. æðarnar bjarta ſins, því er, 
fál mín! mikil úr máta, miffunfemi Qaufn= 
ara þíns. 

11. Opnar byr á arfar fíðu, inn um 
gengu fEépnurnar, fem fjálfur Drottinn „barið 
meb blitu, bjargaft ſtyldu inni þar, fyrir. 
vatnfíng flói ht, frelfi og. líf. þeim 

gefid var. 
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effbins byr á fíbu fínni, ſetur Jeſus 
ἐπε ET [υὐ dngtuð fála abftoð finni, oll 
þá manileg bjálpin þver, hverr, ſem hefir“ 
þat athvarf inni, frá eilffum dauda leyfir 
ur et. 

τς 18. Nói um fíín afar = glugga; upp til 

„bitfan þef. 

14. Geguum Jeſu helgaſt 
himininn upp eg líta! má, Guds mins äſt⸗ 
ar birtu bjarta, væti,fæ eg að reyna" og 
fjá, þrigbar = mittið fórgar fvatta, ſalu 
minnt hverfur þá. 

15. Guds var máttu  milbin prúða, 
WMóileð þá ſteinin fló, út“ ΕἼ allra“ Iſta⸗ 

#8 búða, ágætt fvala = vatnið tró, hreſtt 
pyrſta, οἱ δὰ og L þeim“ [οὐ nýja * 
krapta bjó. 

16. φἅ ſjalfut Gud αὐ Sonatins bjatta, 
fínum reidie ſprota flær, um heimſins áttar 

„alla pætta, úttánd ſbala lindin fjær, fálin 

* inmns litid fekk, haldinn dymmum hrigdar⸗ 
ffugga,'< hátt þá vatnfínð flodid gekk, ſpo 
án mætt“ ut“ fíbir hugga; ſo ar⸗ ljóma! 

| 

við þann brunhinn bjalta, blef un og nója 
fropta fæt. 

΄ 
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17: Bið“ þennann brunninn þyrftur dvel 
cg, þar mun eg nýa frapta fá, í þefði inn- 
mig fylfnin fel:ega fargari engini forg mér 

J þí, ſæelann mig fyrir τεύπαο tel eg/ hún: tels. 
ur ſoo Drottins benjum á., 

18. Hjartad mitt er, Herrann góði! 
hriggilega faurgad mjög, þvo þú: þad með 
þínu :blódi, þefð“ af: audwÿkt beidi eg, vinni 
mér bót á: mæbu og móbi,. miſkunſemin 
guðbómleg, 

19. Hijartans innſtu αὐδὰν mínar, elfti, . 
lofi, prífi> þig, em bjarta = blóð: og be jar 
þínar; blefði, brefði,. græbi-migs3- hjartans 
þýðar þaffir fínar, þér fé, gœdſtan eiliflig! 

49, Saͤlmur. 

. Um Briſti gteftran. 

θαρίδιε: Nüun latum ofsi lilhamann atafa. j 

ΕἸΣ af Htimathía, edalborinn Kid: 
herra fá, „Gyðinga ſvik við Son Guðs 

ftéð, ſambykkt hafði þeim aldrei með: - -. 

2 Zann var Lauſnarans lætifveinn, 

lifernis fromur dygda hreinn, Gyðinga 
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hreddiſt — raun, i bé fig að Kriſti þó 
á laut. 

3. Þefsi um kvoldid þángad gétt, þá 
af Pílató leyfið (ἐξ, ad mætti Sel: 

uüm andadann/ gó tala og jarða 
bann. 

4. Jófepb tó ſtrax af Erofsi Kriſt, 

Eeipti þó nyann lín: út fyrſt, Nico⸗ 
bemus Eom þegar þar, þángad Foftuleg 
ſmyrſlin bar. 

5. Bófepb grof eina átti þar, út: 
Elappuð fú í fleini var, í  aldingardi 
þar allffamt frá, enginn fyrr daudur í 
benni lá. 

6. Dýrlega fmurðu Drottins lik, 
tæmin má onnur fínna flíf, byrgdu með 
ſteini búna graf, butt gengu ſtrax fyrir 

utan tof. 2 

7. Maria Jakobs móðir eit, Magda: 
lega á famu grein, Salóme einnin fat 
Þar hjá, fáu vors Zerra greftrun á. 

8. J þeirra fellfap, fál mín blíð! ſettü 
þig nidur litla tid, greftrun þínð Herra 
gæt vel ab, gagnlauſt mun ekki verba þab. 
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„9. Vid Jeſu greftrun eg fæ fjð, Jö— 
fepb og. Micótemuð meb;. átur þorbu. þeir 
efti. Kriſt, opinberlega að játa fyrft. 

10. Nu fá þeir nærfta nýjann bug, nóga 
bjorfúng og fíyrfann bug, augljóflega ſvo 
allir fjá, elffu, fem Drottni hofdu á.. 

"11. Rjukandi trúar herinn hér, belgur 
Andi [00 vibnæter, sjómarbi þar af ljófið 
ſtin, lífgar bann allt með Erapti fín; 

12. Huggiſt þeir nú, fem hjartað beigt, 
bafa og trúar megnid veift, biðji um: ſtyrk 
og ſtodugt géb, ſtundi og læti Guds ord 

med. 

18. Beit þú, Jeſu! að veiE trú mín, 
vari doglegaꝰ og elſkan þín, ebliſt [00 med 
mér innvortið, ytra góð fjúift merki peſs! 

14. Annad þú lifa. merkja mátt, mig: 
lífar Drottni á engann hátt, þó beib: 
urleg fé her á. job, holdi. útvalbra. líf- 
for gjorb.. 

15. Wætaft Guds Anda muſteri, manns 
var rett⸗kriſtins likami, því má honum 
veitaſt virding rett, vel med ſtilling og 
höfi 
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16. Erfis⸗drykkjur og ónýtt ναί, ekki 
- á Ífylbt vid þetta mál, Heidingja ſtikkun 
beimftu!eg, hæfir kriſtnum á engann veg: 
"17. Ætt þá fjár þú ſalad bold, fett bera 

nidur Í jarbát mold, briggur þú veit og 
hugſa δυάδε, hét við þú lífa. féilja átt. 

18. Qagt þegar nidur likd fjér, láttú fem 
daudinn þvífli ad þér, lángt mäſké elti 
líð? um það, legg: eg þig eins i flík 
ann ſtad. 

19. Godi Jeſu! fytit greftrun þín, göf 
þú ſidaſta útfor mín, verdi farfæl og frið 
ſom mér, frelfud fál. ndi týrb hjá þér. 

20. ἃ þribja máta: buggun hrein, þér 
veitift mér á alla grein; (Suða Gonar hold 
því greftrad vat; greftrun minni til. vird⸗ 
ingar. 

21. Helgum Guds bornum Hettans hold, 
þelgabi bæði jord og mold; gtofin því er 
vort fvefn:búð fætt, fvo má ei gtánda 
reidin hætt. 

23. Soo ἂν lifa, ég fófni hægt, ſod ab 
Beðja,. að ἐδ! fé. Þegt, (δδ áb gteftraft, 
fém Guds born her, "géfrú, fætafti Se 
mér. 
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50, Sálmur. 
Um vardhalds mennina, : 

fagib: Eins og fitt barn, fadir áftargjarn, 
ὦ Φ 

(θιούπραν Súða annars Dans, inn til 

Þílatus's gengu ſtrax, ſogdu: Zerra! vér. 

befum: meft, í huga felt, hvað fá falfari 
herma Tétft. 

2. Eptir þrjá daga (ὅδε fyrir fann), 
uppriſa mun eg, fagdi bann; við fliBu' 

er: beft að leita lags, lát geyma ftrar, 

Þefsa graf inntil þriðja dags. 
3. τά δέ lífið með leyndum bljóðt, 

lærifveinar bans taði' um nótt, og lýðn: 
- um fegi það lyga ſkin; μά lýti ei fy 
þó verði fú villan verri! enn bin. - > 

4. Pílatus víft þeim vardhald fé, vatt 
in ſtrax út af ſtadnum géðt, grafinni blífu 
óettuns δ᾽] ἅ, Ef til fjá, fettu inn: 
figli ffeininn á. ͵ 

ὅ. Gybínga berð var heiptin beiff, þint- 
ang blindleiki“ og villan treyff, þeim unni? 
si nægjaft kvol og Bann, fem Kriſtur 
-tífa baubann þeir laffa hann. 

6. Fordaſt þú fvoðtan fiblſtu grein, 
framlidin8 manns að lafta bvin, fá Dart ἢ 
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hefir finn dom med ſer, þverr helſt hann er, 
fem beft baf gát á fjálfum þér. 

7. Gyðingar vildu veita τίϊδ, vors 
Lauſnara upprifu dýrð, en Drottins vald og 
visdoöms τάν, beſs vel féff gáð, verk ſitt 
framkvoeemdi viſt med báb. 
8. Hefdi „ei vaktin geymt og gætt, graf: 
arinnar, fem nú Vat ræði, orſok var meiri, 
ab efaft þá, hvert upp red ftá, Drottinn 
vot Jeſüs daudum frä. 

9 En beir fjálfir, og er bad viſt, upp: 
riſu Drottins hafa lÿſt, þó kennimenn δα, 
af kaldri ſtygd, kvaldir af blygd, keyptu 
þá til ad bera Íygb. 

10. Oll fvifrád. manna og atvik ill, 
ónýtir Drottinn. þá: hann vill, hang τάν um 
eilíf ſtodugt ſtär, og. fjórnin klär, Πρὸς 
in Drambláta {létt forgár. 

11. víli" eg. mí fíbaft huga minn, Herra 
jú! vid legſtad þinn, nær fem eg gæti" 
ad greftrun: þín, glebft fála mín, fEélfíng og 
ótti daudans vín. 

12. Sektir mínar og: fyndir barſt, fjilf- 
ut Begav þú píndur varft, uppá það bóftúí, 
Drottinn Fjær ! foo. fvittubuft; þet; hjartad 
því þinn fgnub fær.. 
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13. Pu grofſt þær niður í grof med 
þér, gafſt þitt véttlæti aptur mér, í hafſins 
bjúp, fem  fyrifpáð finnt, peim fleygbir 
innft, um eilífð verdur ei á þær minnft. 

14. Soo er nú fyndin innfíglud, ydrandi 
fála fvitt vid Gud, eilíft réttlæti uppbyr- 
jad, i annann ſtad, frúud manneffja þyag= - 
ut þab. 

15. Dautt þinn, Jeſü! deydi her, där⸗ 
lega holdſins girnd í mé, grofin þín 

hylji glæpi mín, fyrir Guds augſyn, ebli 
mer ſtyrk uppriſan pin. 

16. Gtein- þró mins hjarta üthoggvin 
fjeft, heilagur Andi vann það Left, línbúf 
trúar eg læt í (je, minn Qaufnare! ylmandi 
fmyrfL yðtanin fé. 

17. Eno finni eg bæga þvílb í þér, 
bvíl þú, Kef! í brjoſti mér, innfig!i bei 
lagur Andi mí, með äſt og trú, hjartad 
mitt, [00 þar ývílift þú. 

18. Dýrð, vald, virding og vegfemb 
harſt, vitſta, makt, ſpeki og lofgjord ſtœrſt, 

fé þér, ὁ FA Serra hár! og heiður 
Elár, Amen! Amen! um eilif ἀν ἢ ὶ 
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* 

Þrír adrir ὡς 

Piflar: Sálmar, 

- ἔρεξας, af odrum. 

— 

I. 

Lagib: Θαι Jeſül ſſa oſs hét. 

Doudans ῥύπου kramin fuol,. á Ftofði 
bíngir Jeſus bíður. Frelfarinn, [00 brodra 
bol, bætti þjáfaft pífla hridum. Eilif 
aætftam út bann gefur, anſa  fveinftaf 

, Eonar tefur. 

2. (61 hang: hjarta fáru "org! ſerhvers 
vinar huggun ſueyddur, leið ben fytir allra 
grg, afbrot, ſmädur verd og deytdur. 
Harma ſtal þann blaut afdrekka, hann ſpo 
fengi oſs Gudi bekka. 

3. Hverr fær kvol ihugad þú, fvo hjarta 
vikna þefð ei mætti, og fó líða ſekann fjá, 

* 

—— 
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ſynda büngu refſing ætti; en, hár lidur hei⸗ 
lagleiki; hjartad klokkni, rauſtin veikiſt! 

4. Hann leid fyrir heimſins ſynd, þíð: 
úng, undir, band, foafræbi. ann, fann: 
nefndur líffin8 lind, létft á tré við daud⸗ 

ans mæti. Füs hann bó og. fól finn anda, 
Fodurs, lýðinn, geymſlu handa. 

ð. Góði Je ü! géf ad mér, glenmift fíft 
ſü elffan megna, er faflaufum þrýfti þér, 
þetta" ad líða mirna vana Í minning kroſs⸗ 
ins fvalár þinnar, koſtnad votti lauſnar 
innar ! — 

0. Gef eg mind gráti fynd, géf eg með: 
ut varúð fagni, fríði og fæld; þín ſorgar⸗ 
mind, fí = áminni beft hvad: gagni ! eg vatd 
keyptur; æru og ſoͤma, allt ſtal —— 
6 tóma ! 

7. Birtu af nid mér lidſemd jf, að 
tífjaf þér og fylgja hradur, þér, fem 
létft mig lífi ná, lifa trúr og bepa g'aður! 
bátt þig. λεία um heiminn vidann, heidra 
næt ég Be) óg ſidan! 

8. Það, Krelfari! vonar vífi, vonar 
ἃ δία! endurleyſti. Þú bvirdir veifa ſiſt, 
on, ſem ſtyrkja per eg ΟΠ pegar 
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fjor í dauda dvinar, Drottinn! mebtaf 

fálu mína! — 

TI. 

Lagid: Adams barn ! fynd þin fu var flúr: 

FÁ átáti Gud! tanfafa mig, renn bjarta 

mitt, eg kem fyrir þig ; fjá! bvert eg 
heil er bugar, þá bugfa" um þína bjart: 

ans fvol, beituftu áft og piſla bol, {út 

„mína fálu bugar; Herra! þín γῇ mín 

beilfa {6} hvilik miffunar ſtörmerke, virdt— 
iſt þú verold fýna! hvenær hef" eg nóg 
hugleibt þab? hvenær beft, fem: gat vegſam⸗ 

ad, af allri fál elffu þína ? 
2. Fridar- hofdingi, hetja, τάδ, hins 

Hoerſta kraptur, af Guds náð, herflæbbift - 
bolbi" og blóti; heims fynta = fórn ſpo orb= -. 

„inn eit, á fúl flekklauſti lítur ſnert, af 
eilíft  eymba flödi; þinn vinur fá Þig 

ſpeik, er nær, forg og ángift þitt bjarta 
flær, teflt upp Guds reiði. tími, þér bugs | 
Κι, pífl þig. helvitſt ſter hjartans Sad: 

ir! ef megulegt. er, bikar fá burtu; rými, 
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3. Särheitt blóð verður ſpeiti þinn, þú 

fár = þjafaft og máttfarinn, til jardar þér 
flætum fleygir; þú, Son hins Hætta! 
bjúgur berft, þín bæn af ofraun þá þú 
fEérft, itrekud beyrift eigi. Af Gudi í 

ſtridi ſtyrktur þú, til ſtraffs endalauſs 

fannſtü nú, eilifdar égn þig bræðir, ſekt 
manna: hloödſt þig fjálfur á, í ſyndugra 

hendur -gafft þig þá, gublégu með þol: 
gæbi. 

4. Þú (Gut τόμ og fanni Gon! 
fidlfur barſt íllvirfjanna Laun, fafiauð og. 
fannheilagur, ſyo var þab fyrri fyrifpáb, 

framfom nú Drottin hjalpar- räd, vor 
fridar⸗ og frelfið - bagurt íllþýdið þyrfti 

í þitt blóð, offann þín guddöms dygd 

af ftób, fvo freffaft fálir Eynnu; jeg þinn 
motbíngja játa mig, Jeſu! því allra fynd 

á þig, blóð Gud, fvo frið vér finnum. 

5. Allt til þrælð mindar audvirdtiſt, 
en  gubdómð bygba - ffarti lýft, æ er þitt 
áftar = bjarta; þolir fvo hatur, häd og 
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fmán, hormüngum, eymdum fullur, rän, 

matſt efti mind Guds bjarta; þig, fem: 
Gub bét οἵδ, fáum vér, famt ekkert et oſs 

lyftir á. þér, ei. mind né fegurð fríða 
fytir þér, ὁ. Güd! athvarf mitt! anblit: 

* þeir. jafnvel byrgja . fitt, ſatimäls born 
fjálf þig. níða. 

6. Offur pad ſem Guts eilift ráb, á; 

lyktad hafdi, hvert hans neid, hlóð með. 
harmkvellum vorum, fyrir misgjordir fölks— 
[τὸ þíað, fyrir feft brotlegs mannakyns, 
kbalrce um kiaminn ſarum; í fafeyfi þínu - 
begj ποῦ; þreytir. þú veg αὖ kroſsins tré, 
fem lamb þab ſläturs bidur; füs, líft fem 
hefja bugprútuft, hels neyð, fem“ οἵδ bar 
makleguſt, af dft. til vor aumra líður, 

7 Eg maͤtti telja mín, all: bein, mins. 

ar bendut: þeitc hafa „með: flein, og: fæt:. 

ut..gégnum grafið; — feitir. umkringdu 

uxar mig; 6mildra hópur gladdi fig, 

fína vild ſſed ad hafi: eg brópa, en mín 
hjálp er fjær, Þeir bæða mig, [ὁ bann 
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Φ δὶ Ejæt; bann Elagi, hjálp un kanna! 

madkuͤr eg; efti maður er nú, mig Í 
dauðans dupt leggur þú, fpott lydſins, 

fþé mánnanns. 

8. Braͤd Evalatanna eg orðinn er, eg 
hrópa, þú ei foatar mér; mig yfirgéfa 

allir; - þjatuðdum, fár þá þorftinn var, 

þeir tétta mér til foglunae,. beiftt edik 
blandað gallis- fem. var mitt bjarta. et 

fundurfmelt, fvo fem vatni er mér útbellt, 

min átgift er þeim gleði: Því yftrgafftú 

þjóninn þinn, Þraut „mæðdann, ó. Guð 

minn Ε Guð minn ! af ſaͤlar fúru erfiði. 

9. Pu hneigir tíður hefti þín, hibpar 

fuͤllkomna borgun min þú Dyr: jord dopur 

titrat; erfidi hef eg aukid þér, ὁ Drott? 
inn! ſtelfdanm hugteg berum piſl þína 
þenfi bitra, hoad er..eg, frelſi ad fékkſtü 

mér? æl fengi eg beitaft bakkad þér, fjá 

Drottinn! ΕΓ vægð mér fefum ; þín hjartans 
áft ſtal hoetja mig, ad hlhonaſt þé, ſod 

αἰδτὸ þið, færi“ með ſyndum frekum. 
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10. 59 1 θυί piſla eilifra, eptirbid mun 
þeim tortýna, fem forſmä forþénun þína; 
þeim fem ei. ſtunda í ſannri ταί, fenda áft- 
ajóf að þeffjaft nú, til þýngta δόπιδ pins 
er pína; fynba = þjónum er fífeldt þig, með 
fyndum fmána', en játa fig, forþénun þinni 

treyſta; þverr ord þín fmáir elffar ſiſt, 
hverr ei þig elffar bæmifi víft, kvol þín 

bann fann ei breyfta. 
11. þú efir heitid hjäſtod mér, til 

belgunar fvo eg í þér, dvort ſtadfaſtur 
fæti; þín heilog pífl mig uggar ein, 

hvenær fem ſynda banvænt mein, famvitffu 

hræedda færir; οἷσι mig brennandi" í bæn 
og trú, bind mig í elſtu við þig nú, þitt, 

bæmi géf eg geymi; veri þín fvgl mín 

vörn í neyd, Í velgengni ſtod, blíf i deyd, 

og huggun οὔ τα’ í heimi. 

I. 

dagid: Sjartab, þántar, hugur, fínni. 

minn Sefú! oll þín pína, alla fefar 

hrigd og neyð, buggaft eg, þá hormung 
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þína, hugſa um og beiſtann deyd; til 
laufnar allt því leidſtů mér, lát mig albtei 

gleyma þér! þér, fem fynbafeft barft mína, 
faflaufann. þá létft þig pína. * 

2. Ef mér flýgur fynd í fínni, fvifult 
mín ef freiftar hold, þú æ fért mér þá í 

minni, þat vib kroſsinn ftódft á folb, hodd⸗ 
ur, valinn, hataður, huggun vina or- 

ſneyddur, fjatur fynda'.eg fæ þá {litib, og 

fullur vifnun til þín litið. 

3. Heims ef lyſt mig gliðleg ginnir, 
glæpa fram á breiðann veg, gjalifis ab 
glaum" eg finni, géðbráuftur, nei; fegi eg ; 

heims lyſt Jeſüm hengdi á tréð; hins 
téttláta kvaldi ged, burt holds lyſt ἐν 

brjófti mínu, bjó hún Lauſnaranum pínu. 

4. Ef mér ógnar ótti og mæba, eg þá 

Sefú ! með þér líð, mig þau effi megna" ab 

bræða, minnift eg þitt bauda ſtrid, þitt 

„mér kenndi þolugt géd, þolinmæð' αὖ ſigra 

„með; æ! eg vil þér eptir feta, ebl mig 
bæti! ab vilja og géta. 
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5. Da boö hel á. fund „minn fari, full⸗ 

„öruggur. famt er eg 3. þú, „mín vernd. 03 

minn Lauſuari, mättir gäͤnga ſama veg; og 
þú vegſemd ävannſt þér, „en fekkſt ſtad til⸗ 

búið mér, í pins Fodurs fridar víti, finnft 

-þar ekkert bol né. fýfi. 

6. Jeſu! fál opt :minntú mína, ab minna 

vegna“ blóð pitt rann, * Erofð -þinn, bauti, 

kvol og pína, Fvittur fynta' og“ laufn mér 

- vann; þá {fal oll mín æfiftund, offrub 

ber; en belg við blund, þig mitt andvarp 

effta ptíja, upp til dyrdar holdid riſa. 
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